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Inleiding 

De belasting op lonen is bijzonder hoog in België. Dit is helemaal geen verrassing aangezien 
België een land is waar de globale belastingdruk relatief hoog is en de inkomens uit arbeid 
de belangrijkste belastbare basis zijn. 
Dit belet niet dat men zich vragen moet stellen over de gevolgen van deze hoge 
belastingdruk. De Minister nodigde de Afdeling hiertoe uit naar aanleiding van de vernieuwde 
samenstelling van de Hoge Raad van Financiën, op 12 september 2006.  
 
Het onderzoek naar de gevolgen van een hoge belasting op het loon uit arbeid  heeft 
vooreerst betrekking op de werkgelegenheidsgraad en de werkloosheidsgraad. Zij zijn van 
des te groter belang naarmate België gekenmerkt wordt door een betrekkelijk lage 
tewerkstellingsgraad. Het heeft ook betrekking op het concurrentievermogen en meer in het 
bijzonder op het prijsconcurrentievermogen : de vergelijking van de ontwikkeling van de 
loonkosten per geproduceerde eenheid in België en in de drie referentielanden wordt 
beschouwd als een sleutelelement van de concurrentiële positie van België. De hoge 
belasting op arbeidsinkomens roept ook vragen op aangaande de structuur van de fiscale en 
sociale heffingen : zij creëert een belastingverschil tussen inkomens uit arbeid en uit kapitaal 
en samenhangend daarmee, tussen de kosten van productiefactoren. Dit verschil roept 
vragen op van doeltreffendheid en billijkheid. Meer in het algemeen kan een te hoge 
belasting op arbeid de structuur van de globale heffing vervormen door ze te sterk te laten 
wegen op één productiefactor, ten nadele van andere grondslagen, waaronder het verbruik, 
het sparen of de grondslagen van een milieufiscaliteit. 
 
Deze bevragingen staan in het middelpunt van dit rapport.  
Dit rapport bestaat uit vier hoofdstukken. 
 
Het eerste hoofdstuk maakt een stand van zaken op met betrekking tot de belasting op de 
lonen: waar staan we ten opzichte van de buurlanden, de andere Europese landen en de 
OESO-landen ? Wat zijn de recente evoluties ? Dit hoofdstuk evalueert eveneens de 
gevolgen van de belasting van de lonen op de werkgelegenheid, zowel uit theoretisch als uit 
empirisch standpunt en dit met een bijzondere aandacht voor studies die de weerslag van de 
vermindering van werkgeversbijdragen onder de loep nemen. 
 
Het tweede hoofdstuk verduidelijkt de doelstellingen en de budgettaire marge. De hierboven 
vermelde doelstellingen worden verduidelijkt en gehiërarchiseerd. We beoordelen vervolgens 
welke de meest geschikte instrumenten zijn voor elk van de doelstellingen. In hoofdstuk 2 
wordt eveneens het budgettaire kader verduidelijkt. Zowel de vooruitzichten bij ongewijzigd 
beleid van het Federaal Planbureau als de oriëntaties die gehanteerd worden door de 
Afdeling « Financieringsbehoeften » van de Hoge Raad van Financiën tonen aan dat de 
oriëntatie van het begrotingsbeleid gedurende de komende legislatuur restrictief zal moeten 
zijn. Een daling van de fiscale druk moet dan hetzij samengaan met uitgavenbeperkingen, 
hetzij worden gecompenseerd door de stijging van andere heffingen. Gezien de Afdeling niet 
bevoegd is om zich uit te spreken over de wenselijkheid van eventuele uitgavenbeperkingen, 
heeft zij binnen het domein van de fiscale ontvangsten gezocht naar de mogelijke 
compensaties voor een vermindering van de belasting op arbeid. Deze keuze vloeit voort uit 
haar opdracht en mag niet worden geïnterpreteerd als een keuze ten gunste van een 
compensatie binnen het domein van de fiscale ontvangsten. 
 
Hoofdstuk drie onderzoekt de mogelijke compensaties. De keuze is er een die in functie 
staat van zowel externe factoren (de verschillen in belasting op de andere grondslagen, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen zij die gevoelig zijn voor fiscale concurrentie 
en zij die dat niet of minder zijn) als interne factoren (de mogelijkheden tot uitbreiding van 
belastinggrondslagen en tot aanpassing van de globale structuur van de heffingen). 
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In het vierde hoofdstuk worden de voorgestelde scenario’s onderzocht. De in overweging 
genomen hervorming zou een omvang hebben van 2 bbp-punten, aangewend voor een 
verlaging van de fiscale druk op de lage inkomens uit beroepsactiviteit, verdeeld over 
enerzijds verminderingen van de werkgeversbijdragen en anderzijds maatregelen voor de 
verhoging van de netto-inkomens. Binnen de gehanteerde globale enveloppe gaat zij 
gepaard met een inspanning ter ondersteuning van O&O en opleiding als bepalende factoren 
van het structurele concurrentievermogen.  
 
De onderzochte compenserende scenario’s betreffen vier domeinen : de belasting op het 
verbruik (btw-grondslag en –tarieven), de fiscaliteit op het sparen, de verruiming van de 
belastbare grondslag in de personenbelasting en tenslotte de milieufiscaliteit.  
 
Dit rapport werd voorbereid door het Secretariaat, onder leiding van C. VALENDUC, met 
medewerking van E. DELODDERE en G. VAN REYBROUCK. 
Het werd besproken en goedgekeurd door de Afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit », die 
wordt voorgezeten door B. JURION en waarvan de volgende personen lid zijn : L. DENYS, 
J. HANSSENS, M. MANNEKENS, H. MATTHIJS, W. MOESEN, C. QUINTARD, L. SIMAR, 
V. TAI, M. VERDONCK en J. VERSCHOOTEN. De Afdeling heeft 12 vergaderingen gewijd 
aan de bespreking van dit rapport. 
 
M. VERDONCK heeft wegens zwangerschapsverlof niet aan de eindfase van de opstelling 
van dit rapport kunnen deelnemen. B. COLMANT was lid van de Afdeling en heeft aan de 
werkzaamheden deelgenomen tot zijn benoeming tot Directeur van de Strategische Cel van 
de Minister van Financiën. 
 
De tekst van het rapport werd opgesteld in het Frans. De Nederlandse versie is een 
vertaling. 
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Samenvatting 

 
Een hoge belasting op arbeid… 

De belasting op arbeid is bijzonder hoog in België. Dit is helemaal geen verrassing 
aangezien België een land is waar de globale belastingdruk relatief hoog is en de inkomens 
uit arbeid de belangrijkste belastbare basis zijn. Tegenover deze hoge fiscale druk staan 
echter relatief hoge uitgaven voor sociale bescherming en voor overheidsdiensten. 

Wat ook de gebruikte indicator is, de internationale vergelijking bevestigt dat de belasting op 
het loon uit arbeid hoger is dan in de meeste andere landen. Of nu de Europese Unie of de 
OESO het referentiekader is: de macro-economische indicator die door de Europese 
Commissie gebruikt wordt (de impliciete aanslagvoet) is een van de hoogste van de EU en 
de effectieve aanslagvoet is de hoogste van de hele OESO voor een alleenstaande met een 
gemiddeld loon. 
 

... die weliswaar daalt… 

Een dalende tendens is de laatste jaren ingezet. Deze laat zich opmerken zowel op macro-
economisch niveau als in de micro-economische indicatoren en nog duidelijker bij de lage 
lonen. Voor de middelste en hoge lonen komen wij langzaam dichter bij het gemiddelde van 
de drie landen die als referentiepunt dienen (D, F, NL) en bij het gemiddelde van de OESO 
en dat van de Europese landen die er lid van zijn. 

 ... maar die ongunstig is voor de werkgelegenheid 

De hoge belasting op arbeid is ongunstig voor de werkgelegenheid. Het omgekeerde 
verband tussen belastingwig (1) en werkgelegenheid wordt zowel door de economische 
theorie als door empirische studies vastgesteld, zelfs indien de sterkte van het verband en 
zijn wisselwerking met andere institutionele kenmerken van de arbeidsmarkt het onderwerp 
van discussie blijven. 
 
Er werden beleidsmaatregelen genomen om de belastingwig te verminderen en zij werden 
bij het begin van deze eeuw uitgebreid naargelang er budgettaire manoeuvreerruimte 
ontstond. De beschikbare empirische studies bevestigen de positieve effecten van deze 
maatregelen op de werkgelegenheid. Men beschikt nochtans slechts over weinig ex-post 
studies, met uitzondering van een micro-econometrische studie over de voorwaardelijke 
verminderingen van sociale bijdragen (Voordeelbanenplan). De empirische studies over de 
effecten van structurele verminderingen zijn ex-ante maar er is een consensusbesluit : zij 
scheppen des te meer werkgelegenheid naarmate zij gericht zijn op de lage lonen. 
 
De maatregelen ter ondersteuning van het aanbod van arbeid zijn moeilijker te beoordelen. 
Dat is in de eerste plaats te wijten aan het feit dat de werkloosheidsvallen niet algemeen 
zijn : de financiële stimulans om weer een baan aan te nemen hangt sterk af van de 
ontvangen vergoeding bij niet-werken. Bovendien zijn de studies over de effecten van de 
herwaardering van het netto-inkomen op de participatiegraad en op het aantal gewerkte uren 
weinig talrijk en maken zij het in dit stadium niet mogelijk te komen tot een consensusbesluit. 
                                                 
1  Daarmee wordt het verschil tussen loonkost en nettoloon bedoeld. 
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De eerste doelstelling: de werkgelegenheid 

Een vermindering van de belasting op arbeid kan meerdere doelstellingen hebben: zij kan 
worden uitgevoerd met het oog op de verhoging van de werkgelegenheidsgraad, op het 
versterken van de concurrentiepositie, op de vermindering van het verschil tussen de 
belasting op inkomens uit arbeid en inkomens uit kapitaal of nog wegens een zuivere logica 
van concurrentie door vergelijking met de buurlanden, met de bedoeling een beter beeld te 
geven van het gevoerde beleid. 
 
Er bestaan verschillende mogelijke doelstellingen voor een verlaging van de belasting op 
arbeid, maar de Afdeling adviseert voorrang te geven aan de werkgelegenheid. Deze keuze 
kan verklaard worden door de te lage werkgelegenheidsgraad in België en de ongunstige 
gevolgen daarvan zowel op sociaaleconomisch vlak (ondertewerkstelling, werkloosheid, 
sociale uitsluiting en ongelijkheden) als wat de financiering van de vergrijzing van de 
bevolking betreft. 
 
Dat betekent helemaal niet dat de doelstelling inzake concurrentievermogen opgegeven 
wordt: er bestaat trouwens een zeer nauwe band tussen werkgelegenheid en 
concurrentievermogen en een verlaging van de arbeidskosten zal de concurrentiepositie van 
België verbeteren. De Afdeling meent echter dat de verlaging van de belastingwig niet het 
belangrijkste instrument kan zijn voor het prijsconcurrentievermogen: die doelstelling halen is 
de taak van het loonbeleid, en derhalve die van de sociale partners. De Afdeling is van 
mening dat het belastingbeleid eveneens een rol kan spelen om het structurele 
concurrentievermogen te verbeteren. 
 
Uit de voorrang die aan de werkgelegenheid gegeven wordt, volgt de keuze van de 
instrumenten. De Afdeling beveelt aan dat de actie op de lage lonen gericht wordt, zowel wat 
de arbeidsvraag betreft (loonkosten) als voor de ondersteuning van het arbeidsaanbod 
(nettolonen). Ze geeft dan ook logischerwijs de voorkeur aan verlagingen van de 
werkgeversbijdragen gericht op de lage lonen, en aan een terugbetaalbaar belastingkrediet 
dat in aanmerking wordt genomen in de berekening van de bedrijfsvoorheffing, voor de 
herwaardering van de lage activiteitsinkomens. De Afdeling is van mening dat dit instrument 
meer afdoend is dan een vermindering van de werknemersbijdragen voor de sociale 
zekerheid omdat het als voordeel heeft op alle soorten van beroepsinkomsten van 
toepassing te zijn. Het is nochtans noodzakelijk dat het belastingkrediet opgenomen wordt in 
de berekening van de bedrijfsvoorheffing en moduleerbaar is in functie van de arbeidstijd. De 
gerichtheid op de lage lonen wordt gemotiveerd door de effecten op de werkgelegenheid en 
door de budgettaire beperkingen. Als de budgettaire marges het mogelijk maken, kan een 
algemene verlaging van de belasting op arbeid overwogen worden, wat welkom zou zijn in 
het kader van een ontwikkeling naar een kennismaatschappij. 
 
Om de bepalende factoren van het structurele concurrentievermogen te beïnvloeden, is de 
Afdeling van mening dat stappen naar verdere vrijstellingen van het doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers gezet moeten worden, en dat het opportuun zou zijn 
fiscale stimulansen voor opleidingsuitgaven in overweging te nemen.  

De afwezigheid van budgettaire marges vergt het zoeken naar compensaties 

 
De budgettaire vooruitzichten, zowel bij ongewijzigd beleid als normatief (stabiliteitsplan), 
doen duidelijk uitschijnen dat een daling van de fiscale of sociale heffingen enkel 
geïntegreerd kan worden in een globaal restrictieve oriëntatie van het begrotingsbeleid. Aan 
de doelstellingen van het begrotingsbeleid kan worden tegemoet gekomen door 
uitgavenverminderingen. Aangezien de Afdeling niet bevoegd is om zich uit te spreken over 
dergelijke uitgavenbeperkingen, heeft zij het restrictieve karakter vertaald door op zoek te 
gaan naar compensaties binnen de fiscaliteit. 
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De Afdeling heeft naar mogelijke compensaties gezocht op basis van twee categorieën van 
bepalende factoren: de internationale vergelijking en, vanuit een intern oogpunt, de 
mogelijkheid tot verruiming van de belastbare grondslagen. De internationale vergelijking 
geeft de verschillen in belastingtarief aan en bijgevolg de marges voor een mogelijke 
verhoging. Tariefverschillen zijn des te moeilijker houdbaar naarmate de belastbare 
grondslag mobiel en de fiscale concurrentie scherp is. De verruiming van de belastbare 
grondslagen heeft een aantal theoretische voordelen, zowel op het vlak van de 
doeltreffendheid als op dat van de billijkheid, maar er moet wel terdege vastgesteld worden 
dat zij op politieke hinderpalen botst: de denksporen die door de Afdeling in vroegere 
rapporten werden aanbevolen met betrekking tot de verruiming van de belastbare grondslag 
in de vennootschapsbelasting en tot de begrenzing van de fiscale aftrekken in de 
personenbelasting, hebben immers geen gevolg gekregen. In het tweede geval werd zelfs 
een tegengesteld beleid gevoerd. 
 
In het licht van deze twee categorieën van bepalende factoren, reikt de Afdeling de volgende 
mogelijke denksporen aan om de verlaging van de belasting op arbeid te financieren: 
- een verschuiving naar de btw door middel van tariefverhogingen en/of een uitbreiding 

van de belastbare grondslag, 
- een verschuiving naar de spaarfiscaliteit, 
- een verschuiving naar de milieufiscaliteit, 
- een uitbreiding van de belastbare grondslag in de personenbelasting. Met het oog 

hierop stelt de Afdeling voor eerst de fiscale uitgaven in aanmerking te nemen en, 
onder de bepalingen van het algemene belastingstelsel, het huwelijksquotiënt. Dat is 
immers de enige bepaling die niet bijna uitsluitend op de werknemers gericht is. De 
verlaging van de belasting op arbeid financieren door de beroepskosten of de 
basisvrijstelling te verminderen, heeft geen zin aangezien de belastingvermindering 
rechtstreeks wordt tenietgedaan door de compensatie. 

 
Er bestaan andere mogelijke denksporen maar hun weerslag is te beperkt in vergelijking met 
wat budgettair noodzakelijk is om een beduidende verlaging van de belasting op arbeid te 
compenseren. 
 
De Afdeling heeft mogelijke denksporen tot compensatie in aanmerking genomen ermee 
rekening houdend dat de vermindering van de belastingwig op arbeid op korte tot 
middellange termijn dient uitgevoerd te worden. Op langere termijn kunnen andere 
denksporen onderzocht worden, waaronder: 
- een belasting op de CO2-uitstoot en op andere milieuschadelijke emissies, of de 

verkoop van verhandelbare emissierechten door de overheid, 
- een meer algemene vergroening van de fiscaliteit, 
- de weerslag van een eventuele gemeenschappelijke grondslag van de 

vennootschapsbelasting op Europees vlak, 
- een verruiming van het toepassingsgebied van de richtlijn over de fiscaliteit van het 

sparen, 
- een verruiming van het toepassingsgebied van de btw via een wijziging van de 

richtlijn, onder meer door financiële en verzekeringsactiviteiten op te nemen, 
- een hogere belasting op het internationaal vervoer, 
- een fundamentele herziening van ons stelsel van inkomstenbelasting rond de 

beginselen van de « dual income tax ». 
 
Deze denksporen worden in dit rapport niet onderzocht maar de Afdeling overweegt om ze 
later te onderzoeken. 
Ook kunnen een verbetering van de controle en van de invordering alsmede de bestrijding 
van fiscale fraude bijdragen tot de financiering van een vermindering van de fiscale druk op 
arbeid. 
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Het centrale scenario: vermindering van de belasting op de lage lonen en 
ondersteuning van het structurele concurrentievermogen 

De Afdeling heeft als basisscenario een aanzienlijke verlaging van de belastingwig op arbeid 
aangenomen, gepaard gaand met een ondersteuning van O&O en opleiding, welke een 
belangrijke rol spelen bij de bepaling van het structurele concurrentievermogen. 
Zij beveelt een inspanning van 2% van het bbp aan, als volgt verdeeld: ongeveer 1% van het 
bbp voor nieuwe verminderingen van sociale bijdragen gericht op de lage lonen, ongeveer 
0,5% van het bbp voor maatregelen ter ondersteuning van het aanbod van arbeid, eveneens 
gericht op de lage inkomens en het saldo voor het structurele concurrentievermogen. 
De aanbevolen oriëntatie bestaat er dus in de ondersteuning van de vraag naar arbeid via 
een gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen te verbinden met een ondersteuning van 
het aanbod van arbeid via een belastingkrediet gericht op de lage lonen. 
Dit beleid zou het mogelijk moeten maken de aanslagvoet op arbeid in aanzienlijke mate te 
laten evolueren naar die welke van toepassing is in de buurlanden en zou een groot aantal 
arbeidsplaatsen moeten creëren. Ter illustratie, het Federaal Planbureau stelt dat een 
vermindering van de belasting op arbeid met één bbp-punt het mogelijk zou maken 
70.000 arbeidsplaatsen te creëren. 
De effecten van een beleid tot ondersteuning van het aanbod van arbeid zijn moeilijker in te 
schatten. De beschikbare modellen houden slechts op een zeer onvolkomen wijze rekening 
met aanbodeffecten. Een belastingkrediet zou een aanzienlijke verhoging van het 
beschikbare inkomen mogelijk maken bij een terugkeer naar de arbeidsmarkt, waarvan men 
positieve effecten op het aanbod van arbeid mag verwachten. 
Wat de steun aan O&O betreft, stelt de Afdeling voor verder te gaan op de weg van de 
bestaande maatregelen (bedrijfsvoorheffing onderzoekers) en de toekenningsvoorwaarden 
van de verhoogde investeringsaftrek te herzien. De steun aan de opleiding zou kunnen 
geschieden door een vermindering van de vennootschapsbelasting voor de verhoging van 
de opleidingsuitgaven en een versoepelde aftrekbaarheid in de personenbelasting van 
uitgaven voor persoonlijke vorming. 

De Afdeling heeft deze instrumenten gekozen op basis van wat thans gekend is over de 
voor- en nadelen van de verschillende instrumenten. Zij pleit voor een regelmatige 
beoordeling van de doeltreffendheid van de gevoerde beleidsmaatregelen en bijgevolg van 
de gepastheid van de verschillende gebruikte instrumenten. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 
belastingkrediet op de lage inkomens of voor de fiscale maatregelen ten gunste van O&O en 
opleiding. 

De compenserende scenario’s 

Het eerste overwogen denkspoor is een verschuiving van de belasting op de arbeid naar de 
belasting op het verbruik. Op theoretisch vlak worden aan een dergelijke beleidsmaatregel 
effecten toegeschreven die des te gunstiger zijn naarmate de maatregel daadwerkelijk de 
fiscale last buiten de arbeid verplaatst: dat zal het geval zijn indien hij niet afgewenteld wordt 
op de lonen en in de mate dat het verbruik geschiedt op basis van niet-looninkomsten.  
Een stijging van alle btw-tarieven met één punt zou ex-ante 0,43 bbp-punten opleveren, een 
stijging die beperkt wordt tot het normale tarief van 21% zou 0,31 bbp-punten opbrengen en 
de verruiming van de btw-grondslag die kan worden doorgevoerd in het kader van de btw-
richtlijn 0,05 bbp-punten.  
De macro-economische gevolgen van een stijging van de btw-tarieven worden vrij 
uiteenlopend geraamd naargelang van het gebruikte model. Het model van het FPB geeft 
minder gunstige resultaten dan andere modellen en dan de empirische studies over de 
bepalende factoren van de groei, die in een verschuiving van de fiscale druk naar het 
verbruik een fiscaal beleid zien dat groeibevorderend is. Het heeft nochtans het voordeel 
beter rekening te houden met de mechanismen van loononderhandelingen en van invloed 
van de lonen op de prijzen zoals die in België bestaan. 
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Het is duidelijk dat de uitvoering van een dergelijke verschuiving van de fiscale druk des te 
voordeliger zal zijn naarmate de loonmatiging gewaarborgd is. 
 
Op zichzelf beschouwd is de btw-stijging antiherverdelend maar dit negatieve effect wordt 
afgezwakt door het behoud van de indexering en kan gedeeltelijk tegengewerkt worden door 
de positieve gevolgen van de creatie van arbeidsplaatsen tegen lage lonen die de 
vermindering van de belastingwig zou moeten meebrengen. Het kan ook worden 
gecompenseerd door geëigende maatregelen. 
Het effect op het grensverkeer zou miniem moeten blijven. 
 
Het tweede compenserende scenario dat in aanmerking werd genomen, betreft de fiscaliteit 
op het sparen. De nominale aanslagvoet van de inkomsten uit sparen is lager dan die van 
de inkomsten uit arbeid en de belasting van de inkomsten uit sparen is verre van eenvormig: 
het rendement ervan wordt beperkt door talrijke vrijstellingen (onderstreept door de OESO) 
en door de bressen die geslagen worden door de structurele kenmerken van het stelsel, 
waaronder de niet-belasting van de meerwaarden. 
Het door de Afdeling overwogen scenario bestaat erin de belasting eenvormig te maken en 
eventueel het belastingtarief te verhogen: de spaarrichtlijn en de integratie in de eurozone 
verminderen sterk de draagwijdte van de « kapitaalvlucht ». 
Een dergelijke hervorming combineert voordelen in termen van doeltreffendheid en 
billijkheid, wat ze bijzonder aantrekkelijk maakt. Men kan ervan bovendien een aanzienlijke 
opbrengst verwachten (eventueel 1 bbp-punt in het geval van een verhoging van het 
belastingtarief). 
De Afdeling is er zich degelijk van bewust dat een dergelijke hervorming de actuele praktijk, 
waaronder het fiscaal bankgeheim, ingrijpend zou veranderen. Bij een internationale 
vergelijking en in het licht van de billijkheid is het fiscaal bankgeheim nochtans meer en meer 
uit de tijd. Deze moeilijke keuze toont ook aan dat een aanzienlijke daling van de belasting 
op arbeid niet lukt zonder het in vraag stellen van bepaalde fundamentele aspecten van ons 
belastingstelsel of een vermindering van de overheidsuitgaven vergt. 
 
De derde optie die door de Afdeling werd onderzocht, is de verruiming van de belastbare 
grondslag in de personenbelasting. Op theoretisch vlak heeft deze optie talrijke voordelen 
maar de uitvoering ervan is beleidsmatig bijzonder delicaat. De Afdeling neemt drie 
mogelijke denksporen in overweging: een betere gerichtheid van de belastingverminderingen 
voor pensioenen die noodzakelijkerwijze gepaard moet gaan met een gelijktijdige verhoging 
van de belasting op kapitalen voortkomend uit de 2e pijler, een forfaitair maken van het 
huwelijksquotiënt en een belasting op voordelen in natura (bijvoorbeeld die welke worden 
toegekend in de vorm van de terbeschikkingstelling van bedrijfswagens) die gelijkaardig is 
aan die van de lonen. Samen beschouwd geven de eerste twee denksporen een budgettaire 
opbrengst ex-ante van ongeveer 0,25 bbp-punten. 
Op het vlak van de herverdeling hebben zij hun voornaamste weerslag boven het 
mediaaninkomen. Men stelt nochtans een concentratie van ongunstige effecten vast bij de 
gepensioneerden die zich in de bovenste decielen bevinden. Het argument volgens hetwelk 
het effect op de werkgelegenheid des te hoger zal zijn naarmate de compensaties de lonen 
niet treffen, geldt hier eveneens. 
 
De milieufiscaliteit vormt het vierde denkspoor inzake compensatie dat door de Afdeling 
werd onderzocht. Gezien de doelstelling van budgettaire aard is, heeft de Afdeling gezocht 
naar compensaties die op korte tot middellange termijn aanzienlijke ontvangsten kunnen 
opleveren. Dat beperkt het toepassingsgebied tot de auto’s en het vervoer over de weg 
alsmede tot het huishoudelijk energieverbruik. Vanuit het oogpunt van het leefmilieu 
overweegt men dus eerder, in elk geval op korte tot middellange termijn, de toepassing van 
het beginsel « de vervuiler betaalt » dan een gedragswijziging. De Afdeling heeft er 
eveneens op gelet denksporen te volgen die de negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid en het concurrentievermogen minimaliseren. Het zou ook aangewezen zijn 
dat de bijkomende ontvangsten aan de federale overheid toekomen, gezien zij het is die de 
inspanning levert van 2 bbp-punten voor de vermindering van de belastingwig op arbeid en 
de ondersteuning van het structurele concurrentievermogen. 
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Vier denksporen werden onderzocht: een modulatie van de verkeersbelasting in functie van 
leefmilieucriteria, een belastingverhoging op brandstoffen, een kilometerheffing voor het 
vrachtvervoer en een belastingverhoging voor de huisverwarming. 
 
Tussen de verschillende opties beantwoordt de kilometerheffing voor het vrachtvervoer over 
de weg het best aan het geheel van de criteria, voor zover er een akkoord met de 
buurlanden wordt bereikt, afgezien van Duitsland dat een dergelijke belasting al toepast. De 
invoering van een dergelijke belasting maakt het mogelijk de externe kosten te internaliseren 
en waarborgt op korte termijn aanzienlijke opbrengsten voor de federale overheid. 
Bovendien heeft zij geen negatieve invloed op het concurrentievermogen. Het grootste 
probleem van deze nieuwe belastingvorm is de uitvoering ervan op technisch vlak, maar dit 
probleem mag niet overdreven worden gezien de belasting van toepassing is in andere 
landen. 
 
De belasting op huisverwarming beantwoordt eveneens goed aan het geheel van de criteria 
maar de uitvoering ervan noodzaakt compenserende maatregelen voor de lage inkomens, 
die de budgettaire opbrengsten zullen verminderen. 
 
De prijsverhoging van de brandstoffen beantwoordt minder goed aan het geheel van de 
criteria : de voornaamste problemen zijn de ontwijking door het grensverkeer en de 
negatieve invloed op het concurrentievermogen van de nationale vervoerders. De modulatie 
van de verkeersbelasting internaliseert de externe kosten slechts zeer onrechtstreeks en zij 
levert geen bijkomende fiscale ontvangsten op voor de federale overheid, behalve indien de 
ontvangsten en bevoegdheden inzake belasting op voertuigen terug aan de federale 
overheid overgedragen worden. 
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Hoofdstuk 1 
De belasting op het loon uit arbeid 

Dit hoofdstuk maakt een stand van zaken op van de belasting op het loon uit arbeid. Deze 
wordt hier onderzocht op basis van macro- en micro-economische indicatoren. Deze worden 
tegelijk gebruikt om de belasting op arbeid in België te situeren ten opzichte van de 
buurlanden en ten opzichte van een ruimer geografisch kader, zoals de EU en de OESO en 
om de recente evoluties te onderzoeken. Vervolgens wordt op basis van micro-economische 
indicatoren het effect behandeld van de fiscale en sociale heffingen op de bereidheid tot 
werk. Dit hoofdstuk eindigt met een samenvatting van de theoretische beschouwingen en 
van de empirische studies over de verbanden tussen de belasting op arbeid, de 
werkgelegenheid en de werkloosheid.  
 
Bij het begin van dit hoofdstuk is het nuttig in herinnering te brengen dat de lonen een van de 
belangrijkste belastbare grondslagen zijn : de loonmassa, met inbegrip van de 
werkgeversbijdragen, vertegenwoordigt in 2006 meer dan 70% van de primaire inkomsten 
van de gezinnen en het gedeelte van de lonen in het primaire inkomen van de gezinnen gaat 
gedurende de laatste jaren in stijgende lijn nadat het bij het begin van de jaren ’80 een 
aanzienlijke achteruitgang en gedurende de jaren ’70 een sterke stijging heeft gekend. 

Grafiek 1 
Verdeling van de primaire inkomens
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1.1 Het meten van de belastingdruk : methodologie 

1.11 De beschikbare indicatoren 

Er bestaan twee soorten indicatoren van de belastingdruk : de macro-economische 
indicatoren en de micro-economische indicatoren. Zij maken het eveneens mogelijk de 
“belastingwig” te meten, dat wil zeggen het verschil tussen wat de werkgevers betalen in de 
vorm van lonen en sociale bijdragen en wat de werknemers ontvangen na afhouding van de 
persoonlijke bijdragen en de personenbelasting. 
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De macro-economische indicatoren zijn gebaseerd op aggregaten die merendeels 
voortspruiten uit de nationale rekeningen. Ze geven een algemene aanwijzing van de 
belastingdruk. De micro-economische indicatoren meten op hun beurt de belastingdruk op 
een specifieke activiteit of situatie.  
Zowel de ene als de andere kunnen gebruikt worden om de belasting op arbeid te meten. De 
belangrijkste macro-economische indicator is de impliciete aanslagvoet op arbeidsinkomens.  
Deze wordt bekomen door het geheel van de op de lonen betaalde belastingen en 
socialezekerheidsbijdragen te delen door de loonmassa. Zoals elke macro-economische 
indicator wordt hij berekend op het geheel van de sectoren, al dan niet blootgesteld aan 
internationale concurrentie, over de gehele verloningsschaal en van alle gezinssituaties 
samen.  De sociale bijdragen bevatten de werkgeversbijdragen, de werknemersbijdragen en 
de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. De in rekening gebrachte belasting is deze 
welke slaat op de lonen. Het betreft de effectief betaalde belasting (2) en er is dus impliciet 
rekening gehouden met alle elementen die de belasting bepalen : de fiscale uitgaven en de 
verminderingen die deel uitmaken van het algemeen stelsel van de belasting 
(beroepskosten, vrijgestelde schijven enz.). 
 
De micro-economische indicator die hierbij aansluit, is de effectieve aanslagvoet op de 
lonen. Hij wordt berekend voor verschillende loonniveaus en/of specifieke familiale 
omstandigheden. In de gebruikelijke methodologie wordt deze berekend op basis van de 
verplichte sociale bijdragen, met hetzelfde toepassingsgebied als voor de impliciete 
aanslagvoet, en van de personenbelasting. De belasting wordt enkel berekend aan de hand 
van standaardprofielen, d.w.z. die toepasbaar zijn in elke situatie, onafhankelijk van het 
gedrag van de belastingplichtige. Worden dus in rekening gebracht : de forfaitaire 
beroepskosten, het huwelijksquotiënt, het barema, de vrijgestelde sommen op basis van de 
in aanmerking genomen gezinssituatie en de gemeentelijke opcentiemen (op basis van een 
gemiddelde). Met de weerslag van de fiscale uitgaven wordt geen rekening gehouden (3). 
Men berekent de verschuldigde belasting hier op basis van een bepaald jaar, onafhankelijk 
van de betalingsdatum aangezien men een theoretisch typegeval construeert.  
 
Voor elk type van indicator beschikt men over internationale vergelijkingen en over evoluties 
doorheen de tijd. De impliciete aanslagvoeten worden berekend door de Europese 
Commissie in haar jaarlijkse publicatie « Structures of taxation systems » (4) en  
chronologische reeksen zijn beschikbaar vanaf 1995. Voor België werden de evoluties van 
de impliciete aanslagvoeten op arbeid, kapitaal, consumptie en sociale transfers in 
verscheidene artikelen (5) en interne nota’s van de SDD (6) becommentarieerd.  
De effectieve belastingvoeten op de lonen wordt jaarlijks berekend door de OESO en de 
resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in de uitgave Taxing wages. Alle bronnen 
garanderen een hoog niveau van vergelijkbaarheid.  
 

                                                 
2  Het tijdstip van registratie van de belastingen is die gebruikt wordt door de nationale 

rekeningen. Deze houdt verband met het “belastbaar feit”. Er is dus geen tijdsverschil tussen 
de bedrijfsvoorheffing en de loonmassa. De via inkohiering verschuldigde of terug te geven 
belasting wordt pas in de nationale rekeningen ingeschreven twee maanden voor de datum 
waarop de betaling aan de belastingplichtige betaald wordt of door deze belastingplichtige 
betaald moet worden. 

3  De fiscale uitgaven in kwestie zijn aflossingen van hypothecaire leningen, pensioensparen, 
levensverzekeringen, groepsverzekeringen, hypothecaire intresten, opvangkosten, giften, 
PWA- en dienstencheques en aankoop van werkgeversaandelen. 

4  Zie EUROPEAN COMMISSION (2006) voor de meest recente uitgave. 
5  Zie VALENDUC (2004) voor het recentste. 
6  Zie VALENDUC (2006). 



 13

1.12 Hun beperkingen 

Zowel de impliciete als de effectieve aanslagvoet hebben beperkingen.   
 
De impliciete aanslagvoet neemt het geheel van de « indirecte arbeidskosten » niet op. Van 
de elementen die juridisch ten laste zijn van de werkgever neemt hij enkel de verplichte 
sociale bijdragen in aanmerking. Hij houdt dus geen rekening met  het effect van een aantal 
reglementeringen die nochtans de kosten verzwaren : dit is het geval voor de 
wetsverzekering (bv. de arbeidsongevallenverzekering) of alle maatregelen voor het 
gewaarborgd inkomen. Deze laatste worden in de nationale rekeningen ingeschreven als 
fictieve bijdragen : ze worden opgenomen in de noemer van de impliciete aanslagvoet als 
een element van de loonkost, maar worden dat niet in de teller, omdat het niet om een 
verplichte heffing, maar om een overdracht van de onderneming naar de loontrekkende gaat. 
De wetsverzekering wordt noch in de teller, noch in de noemer van de impliciete aanslagvoet 
opgenomen (7). In andere landen is dit evenzeer het geval voor elke voor ondernemingen 
verplichte verzekering die door een contract met een privé onderneming wordt voldaan.  
 
De effectieve aanslagvoet houdt evenmin rekening met de financiële zijde van de verplichte 
verzekeringen. In de theoretische opbouw van de indicator worden de inkomsten beperkt tot 
de looninkomsten. Het gaat dus over de belasting op de lonen en niet over de belasting “van 
loontrekkenden”. 
 
Een andere vaak geformuleerde kritiek gaat over de wijze waarop de voordelen van alle aard 
in rekening gebracht worden. Volgens een onderzoek van SD Worx (8) dat de privé-sector 
onder de loep nam, lopen de voordelen in natura gemiddeld op tot 20% van de loonkost. In 
deze 20% onderscheiden we maaltijdcheques (3,8%), forfaitaire onkostenvergoedingen 
(4,8%), bedrijfswagens (6,1%) en bijdragen voor groepsverzekeringen (5,7%). Slechts 10% 
van de werknemers heeft geen enkel voordeel in natura, terwijl 40% drie voordelen in 
natura combineert. Het aantal voordelen neemt toe met de hiërarchische positie en dus ook 
met het loon. Elk van de vermelde voordelen heeft een specifieke fiscale behandeling met 
als gevolg een lagere effectieve belasting dan op de lonen (9). 
 
De regels van de nationale rekeningen verplichten om ze in rekening te brengen bij de 
beoordeling van de loonmassa : ze zijn dus aanwezig in de noemer van de impliciete 
aanslagvoet. De eventueel geheven sociale bijdragen en de belasting worden opgenomen in 
de teller : als er, ceteris paribus, voor voordelen in natura een fiscaal of sociaal gunstige 
behandeling is, leidt dit tot een lagere impliciete aanslagvoet en is er op dit vlak dus geen 
scheeftrekking. 
 

                                                 
7  De tarieven variëren van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringsmaatschappij. Het 

gemiddelde van de verzekeringspremies schommelt rond 1% van het brutoloon voor 
bedienden en rond  3,3% voor arbeiders. De hogere tarieven zijn van toepassing in bepaalde 
sectoren waar de risico’s groter zijn. Zo ligt het tarief van de bijdrage voor arbeiders uit de 
bouwsector rond 7 à 8 %.  

8  SD Worx is een « human resources » dienstengroep. Zie de mededeling op de website van 
deze instelling (verschenen op 20 februari 2007). 

9  De maaltijdcheques zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, maar zijn niet onderworpen 
aan sociale bijdragen en zijn niet belastbaar in hoofde van de werknemer. De bedrijfswagens 
zijn het voorwerp van een speciale bijdrage in functie van de milieukenmerken van het 
voertuig en een (forfaitair) voordeel van alle aard wordt opgenomen bij de inkomsten van de 
begunstigde. De effectieve belasting op de sommen gespaard in het kader van een 
groepsverzekering is grondig onderzocht in HOGE RAAD VAN FINANCIËN (1993) en is 
ruimschoots lager dan die op de lonen.  
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Het is anders voor de effectieve aanslagvoet op de lonen : de belasting en de sociale 
bijdragen worden berekend bij toepassing van het normale stelsel op het totale loon en dit 
bevat, volgens de methodologische richtlijnen van de OESO, de voordelen in natura niet. Het 
zou dus kunnen dat de effectieve aanslagvoet een te hoge raming geeft. Dit is overigens de 
reden waarom de OESO geen effectieve aanslagvoeten boven 167% van het gemiddelde 
loon geeft. Ze meent dat vanaf deze drempel de voordelen in natura belangrijk worden. De 
veralgemening van voordelen in natura die een specifieke fiscale behandeling 
genieten, heeft dus als gevolg dat de metingen van de belastingwig op basis van 
typegevallen waar de bezoldiging exclusief uit loon bestaat, naar boven worden 
scheefgetrokken. 
 
Het is bijzonder moeilijk te onderzoeken in hoeverre de internationale vergelijking wordt 
scheef getrokken door het niet in rekening brengen van de voordelen in natura. Daarvoor 
dient de omvang en de effectieve belasting in de verschillende betrokken landen geraamd te 
worden. Dat werd, voor zover de Afdeling er kennis van heeft, nog nooit op een betrouwbare 
manier gedaan. 

1.2 De relatieve positie van België 
 
Bij elke internationale vergelijking stelt zich het probleem van het voor het onderzoek te 
weerhouden geografische kader. Anderzijds worden de keuzes beperkt door het 
toepassingsgebied en de vergelijkbaarheid van  de statistieken. We hebben enerzijds een 
ruim en anderzijds een beperkt kader gebruikt. Het ruime kader wordt gevormd, naargelang 
het geval, door de lidstaten van de OESO en die van de Europese Unie. De keuze gebeurt in 
functie van de beschikbaarheid van vergelijkbare indicatoren. Het beperkte kader wordt 
gevormd door de drie landen die als referentie dienen voor de evaluatie van het Belgische 
concurrentievermogen, namelijk Frankrijk, Duitsland en Nederland (10).  
 
De Afdeling heeft met opzet de landen die buiten de Europese Unie en buiten de OESO 
vallen buiten beschouwing gelaten. De verschillen in loonkosten met deze landen zijn van 
die aard dat het geen enkele zin heeft naar hen te willen toegroeien en zeker niet via de 
fiscale hefboom. Ze zijn evenmin nuttig voor een beschouwing over de verbanden tussen 
belasting op arbeid en werkgelegenheid. 

1.21 Macro-economische evaluatie 

A. HET RUIME KADER : DE EUROPESE UNIE 
Met een impliciete aanslagvoet van 42,8% bevindt België zich bij de landen met de hoogste 
belasting op de arbeidsinkomens. We worden enkel vooraf gegaan door Zweden (46,4%) en 
Italië (43,1%) en bevinden ons dus ruim boven het Europese gemiddelde.  
 
Dezelfde vaststelling geldt voor het gemiddelde van de periode 1995-2005 : de relatief hoge 
belasting op de arbeidsinkomens is dus een structureel kenmerk.  
 

                                                 
10  Voor 2006-07 vormde de uitvoer vanuit België naar deze drie landen iets meer dan 60% van 

de uitvoer naar de EU-landen die samen dan weer goed was voor 75% van de totale 
Belgische uitvoer. 
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Tabel 1 
Impliciete aanslagvoet op de lonen – EU- 1995-2005 

 Land 1995 2005 Variatie 
BE België 43.8 42.8 -1.0 
BG Bulgarije - 34.2   
CZ Tsjechische Republiek 40.5 41.3 0.8 
DK Denemarken 40.1 37.3 -2.8 
DE Duitsland 39.4 38.7 -0.7 
EE Estland 39.2 33.1 -6.1 
EL Griekenland 34.1 38.0 3.9 
ES Spanje 28.9 30.1 1.3 
FR Frankrijk 41.2 42.1 0.9 
IE Ierland 29.7 25.6 -4.1 
IT Italië 37.8 43.1 5.2 
CY Cyprus 23.1 24.6 1.5 
LV Litouwen 39.2 36.2 -3.0 
LT Letland 34.5 35.9 1.4 
LU Luxemburg 29.3 29.5 0.3 
HU Hongarije 42.6 40.5 -2.1 
MT Malta 19.0 22.1 3.1 
NL Nederland 34.4 30.7 -3.7 
AT Oostenrijk 38.7 40.9 2.2 
PL Polen 35.9 35.5 -0.4 
PT Portugal 28.1 (29.5) 1.4 
RO Roemenië - 26.7   
SI Slovenië 38.9 38.5 -0.4 
SK Slovakije 39.5 33.7 -5.8 
FI Finland 44.3 42.0 -2.3 
SE Zweden 48.4 46.4 -2.0 
UK Verenigd Koninkrijk 25.8 25.5 -0.3 
EU25 (niet gewogen) 35.8 35.6 -0.3 
EU15 (niet gewogen) 36.3 36.1 -0.1 
De cijfers tussen haakjes in de kolom van 2005 slaan op het jaar 2004 
Bron : EUROPEAN COMMISSION (2007) 
 
De belastingdruk op het loon uit arbeid is evenwel gedurende de laatste tien jaar licht 
gedaald (-1,0 procentpunt). Gedurende diezelfde periode daalt het niet-gewogen gemiddelde 
van de EU15 slechts met 0,1 procentpunt en dat van de landen van de EU25 daalt met 
0,3 procentpunt. Deze beweging laat ons toe om iets dichter bij het Europese gemiddelde te 
komen. 
 
We blijven ondanks alles een van de Europese landen waar de belasting op loon uit arbeid 
het hoogst is. Dit vloeit logischerwijs voort uit de globaal hoge belastingdruk. Volgens de 
jaarlijks door de OESO gepubliceerde statistieken van de tarieven van de verplichte 
heffingen staan we sinds enkele jaren op de derde plaats achter Zweden en Denemarken 
(11).  Aangezien de loonarbeid de voornaamste basis voor de belastingen is, vertaalt een 
globaal hoge belastingdruk zich logisch in een hoge belastingdruk op het loon uit arbeid. 
Men bemerkt echter dat Denemarken een hogere belastingdruk, maar een lagere impliciete 
aanslagvoet op de lonen heeft dan wij. 
Tegenover deze hoge fiscale druk staan echter relatief hoge uitgaven voor sociale 
bescherming en voor overheidsdiensten. 
 

                                                 
11  Zie OESO (2006a). 
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Grafiek 2 

Gemiddelde aanslagvoet van de lonen
Gemiddelde 1995-2005
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Bron: European Commission (2007) – Voor de afkortingen van de landen zie Tabel 1 hierboven 
 
 

B. HET BEPERKTE KADER : BELGIË, FRANKRIJK, DUITSLAND, NEDERLAND 
Tabel 2 diept de vergelijking met de drie buurlanden en het Europese gemiddelde uit. 
Tegenover de drie landen die als referentie dienen voor het Belgische 
concurrentievermogen, hebben we een hogere aanslagvoet voor de werkgeversbijdragen 
(16,57% van de loonkost tegenover 14,47%) en vooral voor de inkomstenbelasting (6 punten 
verschil), maar een lagere aanslag voor de werknemersbijdragen (8,48% van de loonkost 
tegenover 11,03%). Het gewicht van de sociale bijdragen is ongeveer gelijk in 2005 (25% 
van de loonkost). Ten opzichte van de drie buurlanden is het verschil in belasting op de 
loonarbeid dus vooral te wijten aan de inkomstenbelasting die bij ons hoger ligt. 
 
Dit onderscheid is gebaseerd op het juridische aspect van de heffingen. Men merkt 
eveneens op dat het verschil ten opzichte van het gemiddelde van de drie referentielanden 
2,1 punten bedraagt voor de heffingen voorafgaand aan het brutoloon, waarvan men mag 
veronderstellen dat zij op korte termijn de loonkosten verzwaren, en van 3,4 punten voor de 
heffingen volgend op het brutoloon, waarvan men mag veronderstellen dat zij op korte 
termijn het nettoloon verminderen. 
 
Ten opzichte van het Europese gemiddelde is onze aanslagvoet hoger zowel voor de sociale 
bijdragen als voor de inkomstenbelasting.  
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Tabel 2 
Ontleding van de impliciete belasting op de lonen 

België en buurlanden 
 Impliciete waarvan werkgevers- waarvan werknemers- waarvan belasting 

 aanslagvoet bijdragen bijdragen op de lonen 
2005 

B 42.80 16.57 8.48 17.75 
DE 38.70 13.89 12.70 12.11 
FR 42.10 20.77 7.67 13.66 
NL 30.70 8.23 13.04 9.43 
Gemiddelde 37.17 14.40 11.03 11.74 
EU25 (n.g.) 35.20 14.47 7.56 13.17 

Gemiddelde 1995-2005 
B 43.50 16.78 8.58 18.14 
DE 40.00 14.03 12.70 13.27 
FR 41.80 21.09 8.47 12.24 
NL 32.20 7.26 15.51 9.42 
Gemiddelde 38.00 14.19 12.16 11.65 
EU25 (n.g.) 35.70 15.09 7.44 13.18 
Bron : European Commission (2007) 

 
 
 

Grafiek 3 

Uitsplitsing van de impliciete aanslagvoet - 2005
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1.22 Op basis van micro-economische indicatoren 

A. HET RUIME KADER 
In de inleiding werd gesteld dat de OESO jaarlijks een statistiek over de belasting op de 
lonen publiceert.  Grafiek 4 bevat de resultaten van de laatste uitgave in verband met het 
jaar 2006. Voor dat jaar en voor de voorgaande jaren is België het land waar de effectieve 
aanslagvoet op het niveau van het gemiddelde loon (12), het hoogst is. 
 
Grafiek 4 geeft ook in detail de drie voornaamste onderdelen van de effectieve aanslagvoet : 
de inkomstenbelasting, de werknemers- en de werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid. Het belang van de inkomstenbelasting wordt hier bevestigd : als men de landen 
buiten beschouwing laat waar de sociale bescherming universeel is en enkel of bijna 
uitsluitend door de belastingen wordt gefinancierd (13), zijn we het land waar de 
belastingvoet op de lonen sensu stricto het hoogst is. Daarnaast zijn ook de sociale 
bijdragen, vooral de werkgeversbijdragen, van opmerkelijk belang, maar er zijn nog andere 
landen met even hoge of zelfs hogere sociale bijdragen.  
 
 

Grafiek 4 

Effectieve belasting van het gemiddelde inkomen - 2006
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Bron : OESO (2007a) 
 

                                                 
12  Het gemiddelde brutoloon komt, volgens de normen van de OESO overeen met het 

gemiddelde brutoloon in de industrie, de handel en de verhandelbare diensten. Het komt voor 
het jaar 2006 op 37.291 € bruto RSZ, dus zonder de werkgeversbijdragen. 

13  Dit zijn Denemarken, IJsland, Nieuw-Zeeland en Australië. 
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Grafiek 5 

Verandering van de effectieve aanslagvoet op het niveau van het 
gemiddelde loon
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Bron : OESO (2007a) 
 

Tabel 3 
Effectieve aanslagvoet op het gemiddelde loon  2000-2006 

Internationale vergelijking 
 2000 2004 2006 Variatie 00-06 
België 57.1 55.4 55.4 -1.7 
Gemiddelde OESO 37.9 37.4 37.5 -0.4 
Gemiddelde EU15 43.3 42.2 42.6 -0.7 
Gemiddelde EU19 (*) 43.7 42.9 42.9 -0.4 
Bron : OESO (2007) 
(*) De EU19 zijn de landen van de EU15 aangevuld met nieuwe EU-lidstaten die tevens 

OESO-lidstaten zijn : Hongarije, Polen, de Tsjechische Republiek en de Slovaakse 
Republiek. 

 
 
De effectieve aanslagvoet op het niveau van het gemiddelde loon is over de periode 2000-
2006 met 1,7 procent gedaald, voornamelijk tussen 2000 en 2004. Herinner je dat één van 
de verschillen tussen deze indicator en de impliciete aanslagvoet betrekking heeft op de 
periode waarin de belastingen en de sociale bijdragen geboekt worden. Ze zijn hier een 
zuiver « belastbaar feit » : zo wordt de effectieve aanslagvoet van 2004 berekend op basis 
van de in 2004 toepasbare wetgeving. De impliciete aanslagvoet wordt daarentegen 
berekend op basis van de regels van de nationale rekeningen. Dit wil concreet zeggen dat 
de belastingverminderingen toepasbaar op de inkomsten van 2004, maar toegekend via het 
kohier en ingekohierd in 2006, hun weerslag hebben op de effectieve aanslagvoet van 2004, 
voor zover ze parameters betreft die worden opgenomen in deze aanslagvoet. Voor de 
impliciete aanslagvoet hebben ze pas effect in 2006.   
 



 20

De weerslag van de fiscale hervorming wordt hier dus opgetekend voor de jaren 2002-2004 
en de weerslag van de opheffing van de aanvullende crisisbijdrage wordt voltooid vanaf 
2002. De effectieve aanslagvoet geeft nochtans niet alle effecten van de 
belastinghervorming weer : onder de maatregelen waarmee geen rekening wordt gehouden, 
bevindt zich voornamelijk de toekenning van de belastingverlaging voor 
vervangingsinkomens per echtgenoot (en dus niet per gezin). Andere maatregelen hebben 
geen effect op het gemiddelde loon, omdat ze gericht zijn op de lage lonen (belastingkrediet 
omgevormd tot werkbonus) of op de hoge lonen. Zo heeft de afschaffing van de marginale 
aanslagvoeten van 52,5 en 55% geen effect voor het gemiddelde loon (14). 
 
De daling die genoteerd werd in de periode 2000-2006 is sterker dan de gemiddelde daling 
voor zowel het geheel van de OESO (-0,4), als voor de EU15 (-0,7) en voor de landen van 
de EU die lid zijn van de OESO (EU19, -0,4 procent).  Voor de periode 2000-2006 daalt de 
effectieve belasting in 18 van de 30 OESO-lidstaten. Tussen deze landen bevindt België zich 
in het midden (grafiek 5). Het is niet in naburige landen dat de belangrijkste dalingen plaats 
vinden. 
 
Deze vaststelling op het vlak van het gemiddelde loon verbergt natuurlijk een waaier aan 
specifieke situaties. Deze kunnen verschillen naargelang de omvang van het loon of 
naargelang de gezinssituatie. De evolutie van de effectieve belasting in functie van de 
hoogte van het loon alsook de ontleding ervan (bij verscheidene loonniveaus) naar belasting, 
werknemers- en werkgeversbijdragen zullen hierna onderzocht worden in het « beperkte 
kader ». 

 
Grafiek 6 

 
 
 Verschil in effectieve aanslagvoet van het loon tussen
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Voor wat betreft de gezinssituaties komt België naar voor als een land waar het verschil in 
aanslagvoet tussen koppels met één inkomen en een alleenstaande - met eenzelfde 
loonniveau - het hoogst is : de belasting op het loon voor een koppel waarvan er één actief 

                                                 
14  Het globaal belastbaar inkomen (GBI) dat overeen komt met het gemiddeld loon is 29 219€ in 

2005, dus onder de schijf van 50%. 
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is, is bijgevolg opmerkelijk lager dan die op het loon van een alleenstaande. Grafiek 6 houdt 
geen rekening met kinderen ten laste, maar dat heeft geen invloed op de vergelijking. 
 
Het betreft hier natuurlijk het effect van het huwelijksquotiënt. Het is inderdaad vooral voor de 
koppels met één actieve en zonder kinderen dat de vermindering van de aanslagvoet hoog 
is. Dit toont aan dat een gemiddeld genomen hoge belastingdruk kan samengaan met 
maatregelen die voor bepaalde groepen van belastingplichtigen gunstig zijn, zonder dat deze 
maatregelen gegarandeerd een neerwaartse weerslag hebben op de loonvorming. Een 
belangrijk deel van degenen die genieten van het huwelijksquotiënt zijn overigens 
gepensioneerden (15).  
 
Meer algemeen kan men redelijkerwijs veronderstellen dat de belasting hervormen door bij 
gelijke ontvangsten de belastbare grondslag te verruimen en de marginale aanslagvoeten te 
verminderen, de loonmatiging zou bevorderen : rekening houdend met de neerwaartse 
rigiditeit van de nominale lonen is het effect van de belasting op de loonvorming eerder 
marginaal bij de discussie over de beschikbare herwaarderingsmarges. Het is dus de 
marginale aanslagvoet die de doorslaggevende parameter is (16): hoe breder de basis is, 
hoe minder hoog de gemiddelde of de marginale aanslagvoet is bij een gelijke opbrengst. 

B. HET BEPERKTE KADER 
Tabel 4 vergelijkt de effectieve aanslagvoet bij verschillende loonniveaus. België blijft over 
heel de lijn het land met de hoogste effectieve aanslagvoeten.  
 

Tabel 4 
Effectieve aanslagvoet op de loonschaal 

alleenstaande zonder kinderen - 2006 
In % van het gemiddelde 
loon 

67% 100% 167% 

België 49.1% 55,4% 60.7% 
Frankrijk 44.5% 50.2% 53.2% 
Duitsland 47.4% 52.5% 53.8% 
Nederland 40.6% 44.4% 46.0% 
Gemiddelde F,D,NL 44.2% 49.0% 51.0% 
Gemiddelde OESO 33.7% 37.5% 42.0% 
Gemiddelde EU15 38.1% 42.6% 47.7% 
Gemiddelde EU19 38.5% 42.9% 47.6% 
Bron : OESO (2007a) 
 
 
De benedengrens van de salarisschaal is nochtans boven dat wat men in het Belgische 
politiek debat verstaat onder « lage lonen ». Deze bevinden zich eerder rond de 50 % van 
het gemiddelde loon (17) en de OESO publiceert voor dit loonniveau geen vergelijkende 
statistiek. 
 

                                                 
15  Zie hierna blz. 109 en volgende. 
16  In het meer specifieke geval van het huwelijksquotiënt geeft het gemiddelde loon een inkomen 

min forfaitaire kosten dat hoger is dan de toepassingsgrens van het huwelijksquotiënt. Bij dit 
loonniveau heeft het huwelijksquotiënt dus geen weerslag op de marginale aanslagvoet. 

17  Het intersectoraal minimumloon situeert zich rond 40% van het bruto referentieloon voor het 
jaar 2006. 
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Tabel 5 
Effectieve aanslagvoet op de loonschaal 

Variatie 2000-06 
% gemiddeld loon 67% 100% 167% 
Jaar 2000 2006 Var 2000 2006 Var 2000 2006 Var 
België 51.3% 49.1% -1.8 57.1% 55,4% -1.7 62.6% 60.7% -1.9 
Frankrijk 47.4% 44.5% -2.9 49.6% 50.2% -0.6 51.7% 53.2% +1.5 
Duitsland 48.6% 47.4% -1.2 54.0% 52.5% -1.5 56.0% 53.8% -2.2 
Nederland 42.0% 40.6% -1.4 39.7% 44.4% +0.7 44.8% 46.0% +1.2 
Gemiddelde F,D,NL 46.0% 44.2% -1.8 47.8% 49.0% 1.3 50.8% 51.0% 0.2 
Gemiddelde OESO 34.4% 33.7% -0.7 37.8% 37.5% -0.3 42.3% 42.0% -0.3 
Gemiddelde EU15 39.1% 38.1% -1.0 43.4% 42.6% -0.8 48.1% 47.7% -0.4 
Gemiddelde EU19 40.3% 38.5% -0.8 43.8% 42.9% -0.9 48.1% 47.6% -0.5 
Bron : OESO (2007a) 
 
 
De voor de periode 2000-2006 in België opgetekende daling wordt natuurlijk verklaard door 
de hervorming van de personenbelasting die haar toepassing had op de inkomsten van de 
jaren 2002-2004. Ze is lichtjes meer uitgesproken onderaan en bovenaan de loonschaal dan 
in het midden ervan. Deze vaststelling is reeds eerder gemaakt (18). 
 
De in België opgetekende daling voor deze periode is sterker dan die in onze drie 
buurlanden, behalve voor de lage lonen waar de daling, wegens de evolutie in Frankrijk, 
eenzelfde niveau bereikt. De bij ons genoteerde daling is toch sterker dan de gemiddelde 
daling die zich gedurende dezelfde periode voordeed in de OESO-lidstaten of in EU-landen 
die er lid van zijn.  
 
De recente hervorming van de personenbelasting en de vermindering van de sociale 
bijdragen hebben dus gemaakt dat we inzake belasting op het loon uit arbeid lichtjes 
opschuiven naar het gemiddelde van zowel de drie buurlanden als de Europese Unie en de 
OESO. 
 

1.23 Samenvatting 

Wat ook de gebruikte indicator is, de internationale vergelijking bevestigt dat de 
belasting op het loon uit arbeid hoger is dan in de meeste andere landen. Of nu de 
Europese Unie of de OESO het referentiekader is : onze impliciete aanslagvoet is één 
van de hoogste en de effectieve aanslagvoet is de hoogste van de hele OESO voor 
een alleenstaande met een gemiddeld loon. 
 
Wat betreft de drie referentielanden, wordt het verschil op het einde van de periode 
vooral verklaard door de inkomstenbelasting. Deze blijkt eveneens door te wegen in 
het kader van een vergelijking met de landen van de OESO. 
  
Een dalende tendens is de laatste jaren ingezet. Deze laat zich opmerken zowel op 
macro-economisch niveau als in de micro-economische indicatoren en nog duidelijker 
bij de lage lonen. Voor de middelste en hoge lonen komen wij langzaam dichter bij het 
gemiddelde van de drie landen die als referentiepunt dienen (D, F, NL) en bij het 
gemiddelde van de OESO en dat van de Europese landen die er lid van zijn.  
 

                                                 
18  Zie VALENDUC (2002) voor meer uitgewerkte verklaringen inzake deze vaststelling. 
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1.3 Gedetailleerd onderzoek van de recente ontwikkelingen 

De voor de laatste jaren vastgestelde daling weerspiegelt een beleidskoers die sinds 2000 is 
ingeslagen : zowel de verminderingen van de werkgeversbijdragen als de afschaffing van de 
aanvullende crisisbijdrage en de hervorming van de personenbelasting hebben als expliciet 
doel of als voornaamste effect de belasting op de lonen te verlagen. De opgetekende daling 
kan gering lijken in vergelijking met de budgettaire kost van deze maatregelen : het is dan 
ook interessant om de recentste evoluties van dichterbij te onderzoeken om dit opvallend 
contrast te verklaren. 
 
Deze analyse is gebaseerd op de werkzaamheden binnen de Studiedienst van de 
FOD Financiën (19). De vergelijkbaarheid met de resultaten die door de Europese 
Commissie gepubliceerd zijn, is niet volledig, maar wel grotendeels toereikend. De cijfers 
van de jaren 2004 tot 2006 zijn echter ramingen, aangezien de laatste betrouwbare opdeling 
van de inkomstenbelasting naar lonen, inkomsten uit zelfstandige arbeid, kapitaalinkomsten 
en sociale overdrachten dateert uit het jaar 2003 (20).  
 
Het niveau van de impliciete aanslagvoet zou –met dit voorbehoud- voor de periode 2000-06 
in dalende lijn gaan. Tabel 6 splitst de effectieve aanslagvoet op het loon uit arbeid op naar 
de verschillende soorten heffingen.  
 

Tabel 6 
Ontleding van de impliciete aanslagvoet op het loon uit arbeid 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

(r) 
2005 

(r) 
2006 

(r) 
% van de impliciete aanslagvoet op 
het loon uit arbeid 42.8% 42.6% 42.6% 42.5% 42.6% 42.4% 42,0% 
PB op de inkomsten uit loonarbeid 17.9% 17.8% 17.6% 17.4% 17.4% 17.5% 17,3% 
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0,5% 
Werknemersbijdrage sociale zekerheid  8.4% 8.4% 8.3% 8.3% 8.3% 8.2% 8,0% 
Werkgeversbijdrage sociale zekerheid  16.1% 15.9% 16.2% 16.3% 16.3% 16.1% 16,1% 
Bron : VALENDUC (2006a) en bijgewerkt.  
 
 
De vastgestelde lichte daling situeert zich vooral op het vlak van de personenbelasting. 
Zowel hiervoor als voor de sociale bijdragen blijven de vastgestelde ontwikkelingen onder 
wat men zou kunnen verwacht hebben in het licht van de discretionaire beleidslijnen.  
 
Zo zijn gedurende de periode 1999-2004, voor wat betreft de sociale bijdragen, de 
verminderingen vrij gevoelig toegenomen en deze zouden zich– ceteris paribus - moeten 
vertalen in een daling met 1,4 procentpunt van de impliciete aanslagvoet (tegenhanger van 
de overgang van 1,2 naar 2,6, op te maken uit de laatste regel van Tabel 7).  
 

                                                 
19  Bijwerking van de resultaten van VALENDUC (2006a) met opname van het jaar 2005.  
20  De statistiek van de belastbare inkomsten van het jaar 2004 (toestand op 30 juni 2006) werd 

verstrekt door de administratie in maart 2007, maar is « niet helemaal gezuiverd van de 
vergissing van 880 miljoen ». Onderzoek van deze statistiek, uitgevoerd door het secretariaat, 
brengt onwaarschijnlijkheden naar voor inzake de opdeling van de belasting naar de 
verschillende categorieën van inkomsten, vooral voor wat betreft het aandeel dat toe te wijzen 
is aan de inkomsten uit loonarbeid. 
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Tabel 7 
Verminderingen van sociale bijdragen – 1999-2004 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Vermindering van werkgeversbijdragen 1 518 2 589 2 976 3 029 3 170 3 784 
Waaronder forfaitaire verminderingen 1 297 2 326 2 702 2 764 2 879 3 302 
Waaronder overige verminderingen 221 262 274 265 291 482 
Vermindering van werknemersbijdragen 0 81 99 90 154 159 
Totaal 1 518 2 670 3 075 3 119 3 324 3 943 
Idem, in percentpunt impliciet 1.2% 2.0% 2.2% 2.2% 2.3% 2.6% 
Bron : Federaal Planbureau - Miljoenen €  
 
Andere factoren hebben bijgevolg de ontvangsten doen stijgen. Het kan hier gaan om ofwel 
een uitbreiding van het toepassingsgebied  van de sociale bijdragen (dit is het geval voor 
bedrijfswagens) of structuureffecten (21). De elasticiteit van de sociale bijdragen tegenover 
de loonmassa is een ander onderdeel van een verklaring : terwijl ze gelijk is aan één bij 
afwezigheid van verminderingen, wordt ze groter dan één vanaf het moment dat er forfaitaire 
verminderingen bestaan. In deze omstandigheden stijgt de impliciete aanslagvoet bij 
ongewijzigd beleid.  
 
Inzake de personenbelasting worden in VALENDUC (2006a) de discretionaire beleidslijnen 
over de periode 1999-2004 op 1,4 procentpunt van de impliciete aanslagvoet geraamd. Deze 
raming neemt de geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage (afgerond in 
2004) op alsook het gedeelte van de belastinghervorming dat reeds in werking was 
getreden.  Als men het onderdeel van de belastinghervorming dat in 2005 en 2006 inging, er 
bij voegt, bereikt men 1,7 procentpunt van de impliciete aanslagvoet. 
Men kan de vastgestelde impliciete aanslagvoet vergelijken met wat hij zou geweest zijn bij 
een ongewijzigd fiscaal beleid (sensu stricto, exclusief sociale bijdragen) (22). 
 

Tabel 8 
Impliciete aanslagvoet op de inkomsten uit loonarbeid 
bij een ongewijzigde belastingwetgeving – 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Impliciete aanslagvoet (cf  
supra) 42.8% 42.6% 42.6% 42.5% 42.6% 42.4% 42,0% 
Idem, bij ongewijzigd fiscaal  
beleid 42.7% 43.0% 43.3% 43.4% 43.5% 43.5% 43,6% 
Waarvan belasting op  
inkomsten uit loonarbeid 17.9% 17.8% 17.6% 17.4% 17.4% 17.5% 17,3% 
Idem, bij ongewijzigd fiscaal  
beleid 17.8% 18.2% 18.2% 18.3% 18.4% 18.7% 18,9% 
Bron : VALENDUC (2006a) en bijgewerkt 
 
Ten opzichte van een evolutie bij ongewijzigd beleid zou de impliciete aanslagvoet voor 2006 
1,6 punten lager zijn, zowel globaal als wat zijn belastingcomponent betreft. Als men dit 
resultaat samenbrengt met de inschatting van het discretionaire beleid (2,3 procentpunten 
van de impliciete aanslagvoet in 2005), kan men schatten dat het discretionaire beleid inzake 

                                                 
21  Een stijging van de impliciete aanslagvoet van de sociale bijdragen kan veroorzaakt worden 

door een stijging van de tewerkstelling in sectoren waar de bijdragevoet het hoogst is.  
22  Deze evolutie bij ongewijzigd fiscaal beleid is gebaseerd op een elasticiteit van één ten 

opzichte van de inflatie (vertraagd met één jaar) en een elasticiteit van 1,67 ten opzichte van 
de groei van macro-economische grondslag van de personenbelasting, verminderd met 
inflatie van het vorige jaar. Deze methode werd overgenomen uit LENOIR en VALENDUC 
(2006). 



 25

fiscaliteit voor de periode een weerslag heeft gehad die zich situeert tussen 1,6 en 2,3 
procentpunten van de impliciete aanslagvoet. De stabiliteit van de impliciete aanslagvoet 
is dus niet in tegenspraak met de richting die het fiscaal beleid inslaat : als de besliste 
verlagingen niet hadden plaats gevonden, zou de stijging zich verder gezet hebben.  
 

1.4 Belasting op arbeid en doorstroming naar werk 
Ook de weerslag van de fiscale heffingen en van de sociale lasten op de doorstroming naar 
werk moet in rekening worden gebracht. De sociale uitkeringen genieten een 
belastingvermindering die de belasting wegwerkt wanneer het gezinsinkomen uitsluitend uit 
sociale uitkeringen bestaat die niet hoger zijn dan de maximale werkloosheidsuitkering. Dit 
geldt in feite voor alle belastbare sociale prestaties en de oorsprong van die bepalingen gaat 
terug tot het begin van de socialebeschermingsregeling : de prestaties zijn netto berekend en 
het belastingstelsel moet ervoor zorgen dat die prestaties nettobedragen blijven alhoewel de 
toegekende inkomsten belastbaar zijn. 
Maatregelen om de belastingverminderingen te beperken zijn van toepassing wanneer het 
belastbaar inkomen andere inkomsten (bijvoorbeeld activiteitsinkomsten) bevat: de 
vermindering wordt beperkt op basis van een bedrag gelijk aan het gedeelte van het 
nettobedrag van de werkloosheidsuitkeringen in het totale netto-inkomen. Bovendien wordt 
de belastingvermindering geleidelijk op nul gebracht voor het globaal belastbaar inkomen 
(GBI) van het gezin tussen 19.050 en 23.780 euro. 
De werkloosheidsuitkeringen zijn bovendien niet onderworpen aan sociale bijdragen. 
 
Het opnieuw toetreden tot de arbeidsmarkt leidt dus tot de verhoging van de sociale lasten 
en de fiscale heffingen die duidelijk verder gaat dan het effect van de progressiviteit op de 
wijziging in het belastbaar inkomen: het verlies van de belastingverminderingen en de 
onderwerping aan de sociale zekerheid creëren drempeleffecten. 
 
Deze effecten worden hieronder weergegeven voor een aantal typische gevallen: uitgaande 
van de verschillende situaties van inactiviteit, worden de persoonlijke sociale bijdragen, de 
belastingen en het beschikbaar inkomen berekend ingeval van doorstroming naar werk voor 
loonniveaus in % van het intersectoraal minimumloon.  De wetgeving van 2006 wordt 
toegepast (23). 
 
De resultaten worden op twee manieren voorgesteld. 
 
- Tabel 9 geeft de toename van het beschikbaar inkomen (TBI), in % van het inkomen 

bij inactiviteit. De stijging van het beschikbaar inkomen wordt berekend door enkel 
rekening te houden met de wijziging van de bedrijfsvoorheffing en wordt op 
maandelijkse basis gemeten. Het betreft dus een indicator van het effect op korte 
termijn. De toename wordt verkregen aan de hand van de volgende formule: 

 
TBI = (Yd1-Yd0) / Yd0
 
waar Yd het beschikbaar inkomen is. Subscript 1 verwijst naar de werksituatie en 
subscript 0 naar de niet-werksituatie. 
 
Het beschikbaar inkomen van een alleenstaande die de 
minimumwerkloosheidsuitkering, 1ste periode, geniet, stijgt zo met 43,7% als hij 
opnieuw tot de arbeidsmarkt toetreedt met een voltijdse betrekking aan het 
minimumloon. 
 

                                                 
23  De wetswijzigingen na dit jaar worden dus niet in rekening gebracht. De samenwonenden 

worden beschouwd als wettelijk samenwonenden. Deze toestand die het hun mogelijk maakt 
het huwelijksquotiënt te genieten, is fiscaal gezien de voordeligste.  
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- Het effectief belastingtarief (Tabel 10) meet de verhouding tussen de verandering van 
de heffingen en die van het bruto-inkomen. Het wordt bepaald op basis van de 
personenbelasting en niet meer alleen op basis van de bedrijfsvoorheffing en wordt 
op jaarbasis uitgedrukt. Het wordt dus verkregen aan de hand van de volgende 
formule: 

 
 Te = (T1-T0) / (Yb1-Yb0) 
 
waar T = fiscale heffingen en persoonlijke sociale verzekeringsbijdragen 
 Yb =  bruto-inkomen 

Tabel 9 
Toename van het beschikbaar inkomen  

ingeval van doorstroming naar voltijdse tewerkstelling 
Loon in % van het minimumloon 100% 110% 125% 150% 
Alleenstaande 1ste periode, minimumuitkering 43.7% 54.7% 69.4% 94.0% 
Alleenstaande 1ste periode, maximumuitkering 12.0% 20.5% 32.0% 51.2% 
Alleenstaande 2de periode 17.4% 26.3% 38.4% 58.4% 
Samenwonende met gezinslast, minimumuitkering 14.4% 23.1% 34.9% 54.4% 
Samenwonende met gezinslast, maximumuitkering -2.2% 5.3% 15.4% 32.0% 
Samenwonende 1ste periode, minimumuitkering (*) 23.6% 27.7% 33.1% 42.0% 
Samenwonende 1ste periode, maximumuitkering (*) 7.2% 10.7% 15.3% 23.1% 
Samenwonende 3de periode (*) 35.2% 39.6% 45.5% 55.4% 
Leefloon – alleenstaande 63.6% 76.1% 92.9% 120.8% 
(*) De samenwonende partner wordt geacht voltijds werkzaam te zijn, tegen 150% van het 

minimumloon. 
Bron: FOD Financiën, Studiedienst 
 
De toename van het beschikbaar inkomen blijft gering (lager dan of bijna gelijk aan 10%) in 
twee bijzondere gevallen wanneer de personen die de maximumwerkloosheidsuitkeringen 
genieten, opnieuw tot de arbeidsmarkt toetreden voor een betrekking betaald tussen 100% 
en 110% van het minimumloon. Dit houdt een bepaalde achteruitgang in ten opzichte van de 
vroegere situatie (24). In alle andere gevallen lijkt de toename van het beschikbaar inkomen 
te volstaan. Tabel 10 geeft de overeenstemmende effectieve belastingtarieven. 

Tabel 10 
Effectieve belastingtarieven 

ingeval van doorstroming naar voltijdse tewerkstelling 
Loon in % van het minimumloon 100% 110% 125% 150% 
Alleenstaande 1ste periode, minimumuitkering 37.72% 37.89% 38.14% 41.39%
Alleenstaande 1ste periode, maximumuitkering 46.15% 43.39% 41.84% 44.83%
Alleenstaande 2de periode 40.07% 39.70% 39.52% 42.72%
Samenwonende met gezinslast, minimumuitkering 58.75% 53.63% 49.60% 49.70%
Samenwonende met gezinslast, maximumuitkering 86.22% 68.89% 58.34% 55.22%
Samenwonende 1ste periode, minimumuitkering (*) 41.20% 40.99% 40.87% 42.15%
Samenwonende 1ste periode, maximumuitkering (*) 43.93% 42.74% 42.00% 43.44%
Samenwonende 3de periode (*) 40.82% 40.69% 40.63% 41.82%
Leefloon – alleenstaande 35.39% 35.91% 36.52% 39.85%
(*) De samenwonende partner wordt geacht voltijds werkzaam te zijn, tegen 150% van het 

minimumloon. 
Bron: FOD Financiën, Studiedienst 
                                                 
24  De loongrens die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de 

maximumwerkloosheidsuitkering bedraagt 140% van het minimumloon en 57% van het 
gemiddeld loon. 
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Het model waarop die berekeningen worden gebaseerd houdt echter geen rekening met een 
aantal voordelen die toegekend worden aan niet-beroepsactieve mensen en die verloren 
kunnen gaan bij doorstroming naar werk (als die voordelen gerelateerd zijn aan het statuut 
van niet-werkende werkzoekende) of verminderd kunnen worden (als die gerelateerd zijn 
aan de beschikbare middelen). Dat geldt bijvoorbeeld voor de huurprijs van een sociale 
woning, het eventueel gratis openbaar vervoer, het OMNIO-statuut voor de terugbetaling van 
de gezondheidszorg (25), enz. Een ander element is ook zeer belangrijk: de 
werkloosheidsuitkering is de facto niet vatbaar voor beslag, terwijl het loon dit gedeeltelijk 
wel is.  
 
Met de hier gebruikte benadering kan de werkloosheidsval die het gevolg is van zulke 
bijzondere situaties, niet gemeten worden; anderzijds kan het fiscale instrument slechts in 
het algemeen worden gebruikt en is het dan ook niet geschikt om de werkloosheidsval op te 
heffen. 

Tabel 11 
Toename van het beschikbaar inkomen 

ingeval van doorstroming naar deeltijdse tewerkstelling 
Loon in % van het minimumloon 100% 110% 125% 150% 
Alleenstaande 1ste periode, minimumuitkering 33% 34% 37% 40% 
Alleenstaande 1ste periode, maximumuitkering 36% 37% 39% 42% 
Alleenstaande 2de periode 34% 35% 37% 41% 
Samenwonende met gezinslast, minimumuitkering 15% 16% 18% 21% 
Samenwonende met gezinslast, maximumuitkering 11% 13% 14% 17% 
Samenwonende 1ste periode, minimumuitkering (*) 6% 6% 9% 15% 
Samenwonende 1ste periode, maximumuitkering (*) 7% 8% 9% 10% 
Samenwonende 3de periode (*) 12% 15% 19% 26% 
Leefloon – alleenstaande 31% 33% 36% 40% 
(*) De samenwonende partner wordt geacht voltijds werkzaam te zijn, tegen 150% van het 

minimumloon. 
Bron: FOD Financiën, Studiedienst 
 
Tabel 11 geeft de toename van het beschikbaar inkomen ingeval van doorstroming naar 
deeltijdse tewerkstelling. Om de doorstroming naar werk financieel aantrekkelijk te maken, 
wordt het nettolooninkomen in sommige gevallen aangevuld door de inkomensgarantie-
uitkering : dit geldt voor de alleenstaanden ongeacht de oorspronkelijke situatie. De toename 
van het beschikbaar inkomen blijft gering voor de samenwonenden met of zonder gezinslast. 
 

1.5 Belasting op arbeid en werkgelegenheid: theoretische en 
empirische toelichtingen 

De belasting op arbeid brengt veranderingen in het arbeidsmarktevenwicht teweeg en kan 
dus de werkgelegenheid beïnvloeden. De samenhang is tamelijk duidelijk in een theoretische 
(handboek-)situatie van volledige mededinging, maar is meer genuanceerd doch nog steeds 
reëel als het institutionele kader en de werking van de arbeidsmarkt in aanmerking genomen 
worden. 
 
In een model van volledige mededinging hangt de weerslag van de belasting af van de 
elasticiteit van de vraag (van de bedrijven) en het aanbod (van de huishoudens) op de 
arbeidsmarkt. Een loonheffing (belasting of bijdrage) zal een economische weerslag hebben 
                                                 
25  Het OMNIO-statuut heeft het WIGW-statuut uitgebreid tot andere categorieën rechthebbenden 

met een laag inkomen, waaronder de werklozen. Het is in hoofdzaak gebaseerd op een 
inkomensdrempel. Zie www.riziv.be. 
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op de vraag op de arbeidsmarkt als het aanbod elastisch is.  De loonheffingen zullen 
daarentegen een economische weerslag hebben op het netto-inkomen (vermindering) en 
zullen de loonkosten weinig of helemaal niet verhogen als het aanbod op de arbeidsmarkt 
onelastisch is. Dit geldt ook voor de veranderingen in de heffingen: een daling van de 
heffingen vermindert de loonkosten als het aanbod op de arbeidsmarkt elastisch is en 
verhoogt het netto-inkomen als het aanbod onelastisch is. 
 
Dit theoretische basisschema houdt echter geen rekening met een paar essentiële 
punten. 
 
Het eerste daarvan is de substitueerbaarheid tussen de sociale lasten en het directe 
loon. De weerslag van die substitueerbaarheid betreft vooral het peil van de heffingen: als 
de sociale heffingen beschouwd worden als substituut voor het netto-inkomen door de 
rechten die ze openen en de uitkeringen die ze financieren, is er geen verhoging van de 
loonkosten. Dat is des te meer waar naargelang het stelsel “bijdrage-uitkering” neutraal is op 
actuarieel vlak. 
 
Wanneer de sociale heffingen veranderen, hangt de economische weerslag ervan af van de 
overeenstemmende bewegingen bij de sociale uitkeringen.  Een verlaging van de bijdragen 
die gecompenseerd wordt door een verlaging van de uitkeringen, zou een stijging van het 
netto-inkomen tot gevolg moeten hebben, die bijna volledig de daling van de loonkost zou 
opheffen. Dat zal niet gebeuren als de verlagingen van de bijdragen geen weerslag hebben 
op de uitkeringen, wat het geval is als ze gecompenseerd worden door een alternatieve 
financiering. 
 
Deze redenering gebaseerd op een situatie van volledige mededinging houdt ook in dat het 
loon opwaarts en neerwaarts kan herzien worden. In feite leidt het minimumloon (en de 
werkloosheidsuitkeringen of de inkomensgarantie-uitkeringen als er geen minimumloon is) 
tot een neerwaartse loonstarheid. Dat betekent dat, ongeacht de elasticiteit van het aanbod 
op de arbeidsmarkt, de loonheffingen de loonkost zullen verhogen voor de laagste lonen.  
 
Deze redenering houdt ook geen rekening met het institutionele kader van de loonvorming.  
In België gebeuren de loononderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de 
aanbieders (vakbonden) en de vertegenwoordigers van de vragers (bedrijven). Het resultaat 
hangt dus af van het respectieve gewicht van de betrokken partijen in de onderhandelingen. 
In dit institutionele kader zal de “wage-setting curve” des te horizontaler zijn naarmate de 
vakbonden erin slagen een starheid van het netto-inkomen te bekomen gedurende de 
onderhandelingen. Dat zal met name het geval zijn indien de belangen van de niet-
beroepsactieven (outsiders) niet in aanmerking genomen worden, volgens de toepassing van 
het insider-outsider model. 
 
De arbeidsmarkt vormt niet één geheel maar bestaat uit onderscheiden markten, alhoewel zij 
soms onderling afhankelijk zijn, in functie van de scholing van de werknemers en van het 
Gewest waar zij wonen en/of hun diensten aanbieden. De wijzen van loononderhandelingen, 
de elasticiteit van het aanbod en van de vraag en bijgevolg de economische weerslag van de 
belasting kunnen verschillend zijn naargelang van het compartiment van de markt. 
 
Ook de empirische studies bevestigen duidelijk de weerslag van de belastingwig op de 
werkgelegenheid en op de werkloosheid. Uit die studies blijkt ook – maar minder duidelijk en 
minder consensueel – dat er interacties bestaan met andere institutionele kenmerken van de 
arbeidsmarkt, waaronder het vervangingspercentage van de werkloosheidsuitkeringen en de 
evolutie daarvan, de wijze van loonbepaling, de syndicalisatiegraad of een bestaand 
minimumloon (26). 
 

                                                 
26  Deze samenvatting is ruimschoots gebaseerd op BASSANINI en DUVAL (2006), NICKELL 

(1997) en BELOT en VAN OURS (2004). 
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De belastingwig voor inkomens uit arbeid heeft een positieve (stijgende) weerslag op de 
werkloosheidsgraad, alhoewel de omvang van dit effect sterk verschilt naargelang de 
empirische studie. De jongste werkzaamheden van de OESO (27) bevestigen de rol van de 
belastingwig in de verklaring van de structurele werkloosheid; die rol is al vroeger belicht met 
name door NICKELL (1997): de meest correlatieve variabelen met de werkloosheidsgraad 
zijn het actief beleid (-0.41), de belastingwig (+0.36), de regulering van de productmarkt 
(+0.23), de wetgeving inzake bescherming van de werkgelegenheid (+0.15), de 
syndicalisatiegraad (+0.11) en het nettovervangingspercentage van de 
werkloosheidsuitkeringen (+0.09). De multicriteria-analyse bevestigt dat de belastingwig een 
positieve en beduidende rol speelt op het werkloosheidspeil.  
 
De werkzaamheden van de OESO besluiten op een zeer voorzichtige manier dat er 
eventuele interacties bestaan tussen de belastingwig en de andere institutionele kenmerken 
van de arbeidsmarkt: « While there is some evidence of systemic interactions, no firm 
conclusions can be drawn as regards the particular impact or more specific interactions 
across policies and institutions which have been single out by previous literature » (28). Er 
bestaan beduidende interacties die eerder de bijzondere situaties van bepaalde landen en/of 
voor bepaalde periodes weerspiegelen dan de algemene situatie. De conclusie van de 
OESO is voorzichtiger dan die van BELOT en VAN OURS (2004) die de nadruk leggen op 
een groot aantal interacties tussen de belastingwig en het vervangingspercentage; ook al 
erkennen ze dat de resultaten minder betrouwbaar kunnen zijn aangezien met de 
institutionele determinanten slechts gedeeltelijk rekening werd gehouden.  
 
De interactie tussen de belastingwig en het minimumloon, die een bijzonder relevant 
onderwerp is voor België, lijkt er meer genuanceerd: de OESO besluit dat het minimumloon 
geen directe en beduidende weerslag heeft op de werkloosheidsgraad, maar bevestigt dat 
hoe hoger het minimumloon, hoe groter de weerslag is van een hoge belastingwig op de 
werkloosheid.  Internationaal vergeleken zijn beide hoog in België (29).  
 
De jongste werkzaamheden van de OESO bestuderen ook de weerslag van de belastingwig 
op de werkloosheidsgraad in de verschillende compartimenten van de arbeidsmarkt.  
 
- De belastingwig heeft een negatieve weerslag op de “prime-age” mannelijke 

werkgelegenheid:  een stijging van de belastingwig met 10 punten zou de 
werkgelegenheidsgraad met 3 punten verminderen.  

- De weerslag van de belastingwig is sterker op de “prime-age” vrouwelijke 
werkgelegenheid: het belastingverschil tussen de deeltijdse en voltijdse betrekkingen 
zou een bijzonder beduidende weerslag hebben.  

- De belastingwig heeft ook een weerslag op de werkgelegenheidsgraad van de 
oudere werknemers.  Bovendien beïnvloedt hij de impliciete belasting (of de subsidie) 
op het voortzetten van de beroepsactiviteit. 

- De belastingwig heeft ook een negatieve weerslag op de werkgelegenheid voor 
jongeren.  

 

                                                 
27  Zie BASSANINI en DUVAL (2006). Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op een ruime 

steekproef van lidstaten voor de periode 1982-2003.  
28  Zie BASSANINI en DUVAL (2006), blz. 24 
29  Zie IMMERVOLL (2007) voor de vergelijking van de minimumlonen. In 2005, op basis van een 

vergelijking bij de vigerende wisselkoers, zijn alleen de minimumlonen in Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hoger dan het minimumloon in België. Op 
het vlak van de minimale loonkosten en bij dezelfde vigerende wisselkoers, zijn, van de 
21 betrokken OESO-landen, alleen de minimale loonkosten in Frankrijk, Luxemburg en 
Nederland hoger dan in België. 
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1.6 Verlaging van de heffingen, werkgelegenheid en werkloosheid: 
wat vertellen de empirische studies? 

Zowel de theorie als de empirische studies tonen dat de belastingwig een negatieve 
weerslag heeft op de werkgelegenheid en op de werkloosheid, zelfs als er nog discussie is 
over de omvang van die weerslag en de eventuele interacties daarvan met andere 
institutionele kenmerken van de arbeidsmarkt.  
Deze effecten op de werkgelegenheid en de werkloosheid werden al lang geleden erkend 
door de verantwoordelijken voor het economisch beleid, die maatregelen hebben 
doorgevoerd om de belastingwig op de lonen te verminderen. Deze maatregelen waren 
matig in de jaren 90: de politieke wil naar meer uitgesproken maatregelen stootte op de 
beperkte beschikbare ruimte. Het beleid van belastingwigverlaging neemt sinds 2000 
uitbreiding: verlagingen van de werkgeversbijdragen, ondersteuning voor het aanbod van 
arbeid (een belastingkrediet voor de lage arbeidsinkomens, later vervangen door de 
“werkbonus”) en beleid van algemene verlaging van de inkomstenbelastingen door middel 
van de hervorming van de personenbelasting die over de periode 2002-2004 in werking is 
getreden. 
 
Het doel van deze laatste afdeling is evaluatie-elementen van die beleidsmaatregelen te 
verzamelen. Er zijn weinig beschikbare ex-postevaluaties want de maatregelen worden 
slechts sinds kort uitgevoerd; bovendien zijn zij vanuit wetenschappelijk standpunt moeilijk te 
realiseren (vooral het opbouwen van de contra-factuele toestand). 
 
Wat de verlagingen van de werkgeversbijdragen betreft, beschikt men echter over een aantal 
conclusies die alle in dezelfde richting wijzen.  

1.61 De verlagingen van de werkgeversbijdragen 

De verlagingen van de werkgeversbijdragen kunnen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn, 
gericht worden op de lage arbeidsinkomens of algemeen zijn.  
 

De verschillende steunmaatregelen voor de tewerkstelling, waarvan de toekenningswijzen 
verschillen naargelang van het profiel van de begunstigde werknemer, zijn voorwaardelijke 
verminderingen. Zij vormen slechts een klein deel van de thans toegekende verminderingen, 
die voor het grootste deel forfaitair en structureel zijn (30). 

Men beschikt over een ex-post evaluatie van het « Voordeelbanenplan » (VBP) dat in België 
werd ingevoerd en dat van kracht was tot 2002 waarna het werd vervangen door het Activa-
plan. Het had betrekking op de toekenning van een degressieve vermindering van de sociale 
bijdragen (aanvankelijk 75%, nadien 50%) gedurende acht kwartalen voor vier doelgroepen : 
werklozen met een activiteitsduur van minstens 12 en 24 maanden, langdurig werklozen van 
meer dan 45 jaar en moeilijk aan te werven werkzoekenden die in inschakelingsbedrijven 
tewerkgesteld waren. De micro-econometrische evaluatie van COCKX (31) heeft betrekking 
op de eerste twee categorieën, namelijk de werklozen met een inactiviteitsduur van minstens 
12 (VBP12) en 24 (VBP24) maanden.  

De economische theorie rechtvaardigt een tijdelijke subsidie op basis van hoofdzakelijk twee 
argumenten: zij kan het wegzinken in de werkloosheid tegengaan als zij van korte duur is en 
zij kan het negatieve verschil tussen de productiviteit van de werknemer en de loonkost 
wegwerken. Omdat de productiviteit « op de werkplaats » toeneemt, kan de subsidie dalen 
naargang van de tewerkstellingsduur. 

                                                 
30  Zie hierboven Tabel 7, blz. 24. 
31  Zie COCKX, SNEESSENS en VANDERLINDEN (2005), blz. 33-96. 
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De studie van COCKX, die het dubbele methodologische voordeel heeft ex-post en micro-
econometrisch te zijn, komt tot het besluit dat de tewerkstellingssubsidies de inschakeling 
van kansarme jongeren versnellen. De VBP 12 en 24 hebben geen beduidend verschillende 
impact op de inschakeling, wat kan worden verklaard door een hogere compensatie voor de 
grotere negatieve gevolgen van een langdurigere uitsluiting.  
Zonder rekening te houiden met de eventuele substitutie-effecten tussen gestimuleerde en 
niet-gestimuleerde aanwervingen, blijkt dat 98% van de mannen en 97% van de vrouwen 
dank zij het VBP de duurtijd om een reguliere betrekking te verkrijgen hebben kunnen 
inkorten. De resultaten van de studie suggereren ook dat de doeltreffendheid van het VBP 
vergroot zou kunnen worden door een verkorting van de subsidietermijn. Ook komt tot uiting 
dat het VBP des te doeltreffender is wat betreft zijn rol in de overgang naar een reguliere 
betrekking naarmate de kansen tot inschakeling kleiner zijn indien er geen subsidies zijn. 
In de extreme veronderstelling van een maximale substitutie (de gesubsidieerde betrekkking 
vervangt een reguliere betrekking), is de mediaanimpact van het VBP op de inschakeling 
naar een reguliere betrekking uiteraard veel kleiner maar blijft hij beduidend : het VBP 
vergroot de kans om 9 kwartalen na de aanwerving in een reguliere betrekking terecht te 
komen met 12 %, tegen 30% indien er geen substitutie is.  
 
De tewerkstellingssteun vergroot dus de inschakelingskansen van de kansarme jongeren. 
Het VBP werd nadien vervangen door het ACTIVA-plan, dat zelf vervangen werd door een 
stelsel van bijdrageverminderingen. Het stelsel blijft nochtans gelijkaardig en de wijzigingen 
lijken te gaan in de richting die COCKX als aangewezen acht : door de duur van de subsidies 
te verminderen zouden zij doeltreffender worden. 
 
De structurele verminderingen zijn het voorwerp geweest van nog meer studies, maar de 
meeste ervan zijn ex-ante. Zo hebben COCKX en DEJEMEPPE (32) een micro-economische 
beoordeling gemaakt van het effect van structurele verminderingen op de graad van 
wederopname van arbeid door kansarme jongeren. Zij stellen dat een structureel beleid een 
oordeelkundige aanvulling is op tewerkstellingssteun in die zin dat, door de arbeidskosten te 
verminderen, het mogelijk wordt werknemers met een lagere productiviteit in dienst te 
houden. Een structurele subsidie laat toe een structurele kloof tussen productiviteit en 
loonkost te overbruggen. Na correctie voor vertekeningen inzake selectie blijkt dat structurele 
verminderingen een belangrijke invloed hebben op de terugkeer naar werkloosheid of naar 
inschakeling : een vermindering van de verhouding tussen de arbeidskosten en het 
belastbare loon met 10% vermindert de graad van terugkeer naar werkloosheid met 10%.  
Deze resultaten zijn gelijklopend met die van gelijkaardige buitenlandse studies.  
 
Men beschikt bovendien over een beduidend aantal macro-economische studies over de 
effecten van de daling van werkgeversbijdragen op de werkgelegenheid.  De resultaten 
worden samengevat in Tabel 12 : alle studies zijn gelijklopend en komen tot het besluit dat 
de invloed op de werkgelegenheid des te groter is naarmate de vermindering gericht is op de 
lage lonen.  De verscheidenheid in gebruikte modellen versterkt het gelijklopende karakter 
van dit besluit. 

                                                 
32  Zie COCKX, SNEESSENS en VANDERLINDEN (2005), blz. 97-127. 
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Tabel 12 
Langetermijneffecten op de werkgelegenheid (duizenden) 

van een vermindering van de werkgeversbijdragen met 0,2% van het bbp 
 Gericht op het 

minimumloon 
Gericht op de 

lage lonen 
Gericht op de 
hoge lonen 

Niet gericht 

Geen compenserende financiering 
Sneessens en Sadhman 
(2002) 

 +23.2   

Stockman (2002)  +9.5/+16.2 +4.4/+6.2 +2.2/+7.4 
Burgraeve e.a (2003)    +6.2/+9.2 
Hendricks et al. (2003)    +8.0/+11.3 

Compenserende financiering via de inkomstenbelasting 
Pierrard en Sneessens 
(2003a) 

 +11.6   

Pierrard (2004) +59.6 +20.4 +6.3 +9.4 
Basilière e.a (2005)  +13.1/+21.3  +5.7/+6.8 
Bron : COCKX, SNEESSENS en VANDERLINDEN (2005), blz. 134 
 
SNEESSENS en SADHMAN (2002) hebben de eerste studie gemaakt waar de 
arbeidskrachten uitgesplitst waren naar scholingsgraad. Op basis van de meest 
waarschijnlijke elasticiteit van de lonen ten opzichte van de werkloosheidsgraad zou een 
daling van de werkgeversbijdragen van 0,2 punten van het bbp die gericht is op de lage 
lonen 16.600 arbeidsplaatsen scheppen voor laaggeschoolden en 6.600 arbeidsplaatsen 
voor geschoolden.  
STOCKMAN (2002) gebruikt het HERMES-model van het Federaal Planbureau en 
beoordeelt de creatie van arbeidsplaatsen in twee scenario’s : vrije lonen versus een strikte 
inachtneming van de loonnorm. De resultaten zijn stelselmatig hoger in de tweede 
veronderstelling. De creatie van werkgelegenheid is het hoogst door zich te richten op de 
lage lonen en de afwezigheid van enige gerichtheid geeft de kleinste toename van de 
werkgelegenheid. 
BURGRAEVE e.a (2003) gebruiken het Belgische luik van een meerlandenmodel dat door 
centrale banken op punt werd gesteld. De factor arbeid is er homogeen, hetgeen dus niet 
toelaat verschillende scenario’s inzake doelgerichtheid te toetsen. Deze studie werd 
geactualiseerd in JEANFILS e.a, onder dezelfde beperking van homogeniteit van de factor 
arbeid, en de auteurs geven aan dat de werkgelegenheid met 1% stijgt voor een daling van 
de bijdragen met 0,5 bbp-procentpunten, hetzij ongeveer 16.000 arbeidsplaatsen voor een 
daling met 0,2 bbp-procentpunten. De studie van HENDRICKS e.a. op basis van het model 
van het Federaal Planbureau geeft relatief gelijkaardige resultaten.  
 
PIERRARD en SNEESSENS gebruiken een algemeen evenwichtsmodel dat opgemaakt 
werd voor het jaar 1996 en zij onderzoeken het effect van gerichte subsidies op lage lonen 
wanneer de werkloosheid van laaggeschoolden gemodelleerd wordt als het gevolg van 
zowel een onevenwichtige technische vooruitgang als een uitsluitingseffect. De invoering van 
een alternatieve financiering vermindert de creatie van werkgelegenheid met ongeveer 50%. 
De resultaten van PIERRARD (2004) zijn gunstiger : zij worden verkregen op basis van een 
algemeen evenwichtsmodel dat de vernietiging van arbeidsplaatsen als endogeen 
beschouwt en dat uitgaat van vrij onderhandelde lonen. De alternatieve financiering 
geschiedt door een belasting op de hoge inkomens. De resultaten zijn bijzonder gunstig, 
dermate dat de auteur stelt dat een daling van de werkgeversbijdragen gericht op de lage 
lonen zelffinancierend zou kunnen zijn. Er is echter geen consensus op dit punt tussen de 
verschillende aangehaalde studies. SNEESSENS (33) relativeert overigens deze conclusie 
met betrekking tot de zelffinanciering van de maatregel : zij verdwijnt ontegensprekelijk 
wanneer met de effecten van trapsgewijze ontscholing rekening wordt gehouden. Het 
voordeel van gerichtheid op de lage lonen blijft behouden ondanks de negatieve effecten op 
                                                 
33  Cf. COCKX, SNEESENS en VANDERLINDEN (2005), blz. 9, 184-185 voor zijn besluiten. 
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de scholingsgraad, welke evenwel de verdeling van de welvaartswinst wijzigen : bij een 
gerichtheid op de lage lonen is de welvaartswinst positief voor 15% van de bevolking en 
negatief voor de overige 85%, wat de politieke aanvaardbaarheid van een sterke gerichtheid 
in het gedrang kan brengen, zelfs indien de maatregel globaal doeltreffender is. 
 

1.62 Belastinghervormingen en aanbodeffecten 

In tegenstelling tot de dalingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid zijn de 
effecten op het arbeidsaanbod van een beleid gericht op opwaardering van de netto-
inkomsten slechts in zeer geringe mate onderzocht geweest. De werkzaamheden van het 
Federaal Planbureau tonen zeker de macro-economische weerslag van een daling van de 
inkomstenbelasting, maar dan in een conceptueel kader dat weinig of geen plaats laat aan 
de aanbodeffecten in de modelopbouw. 
 
ORSINI (2006) heeft het effect onderzocht van de belastinghervorming van 2001 en van de 
werkbonus op de participatiegraad en op het aantal arbeidsuren. Het betreft hier een « ex-
ante » onderzoek, maar heeft wel het voordeel te berusten op geraamde aanbodelasticiteiten 
voor België. Ze is ongeveer uniek in haar soort en men kan de bevindingen dus niet 
veralgemenen als « consensusbesluiten », zoals dat het geval was voor een aantal aspecten 
van de verlagingen van de werkgeversbijdragen.  
 

Tabel 13 
Aanbodeffecten van de hervorming van de personenbelasting en van de 

« werkbonus » 
 Vrouwen Mannen 
 Arbeids-

plaatsen 
Uren VTE 

inactieven/actieven 
Arbeids-
plaatsen 

Uren VTE 
inacteven/actieven 

Belastinghervorming 
2001 (globaal) 13 716 8 514 

11145/- 2631 14 059 15 322 
16854/-1533 

Belastingkrediet 5 111 1 463 
3014/-1561 

1 309 1 112 
2068/-956 

Beroepskosten 2 335 1 882 
1857/25 

2 057 2 149 
2108/40 

Verruiming van de 
middelste schijven 
van het barema 

3 480 3 268 
3150/118 3 380 3 667 

3405/262 

Afschaffing van de 
hoogste marginale 
aanslagvoeten 

491  180 
1057/-877 1 950 2 607 

3553/-946 

Aanpassing van de 
vrijgestelde sommen 2 299 1 722 

2068/-346 5 364 5 787 
5720/67 

Wijzigingen 2005 
Werkbonus + 
belastingkrediet 

6 199 6 550 
6589/-39 

5 442 6 024 
6755/-731 

Bron : ORSINI (2006) 
Lezing van de tabel : het oorspronkelijke belastingkrediet van de hervorming van 2001 zou een 
stijging van het aantal arbeidsplaatsen met 5.111 eenheden als gevolg gehad hebben. Dit komt in 
arbeidsuren overeen met 1.463 « voltijds equivalenten » (VTE). Deze stijging is het nettoresultaat van 
een winst van 3.014 VTE voor personen die tevoren inactief waren en van een vermindering van het 
arbeidsaanbod ten belope van 1.561 VTE voor personen die reeds actief waren.  
 
De resultaten zijn erg verschillend naargelang het de vrouwelijke of de mannelijke bevolking 
betreft. Voor de vrouwelijke bevolking ligt de ex-ante geraamde weerslag op het aantal 
arbeidsplaatsen ruim boven de weerslag op het aantal voltijds equivalenten (VTE). Het gaat 
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hier dan ook vooral om een participatie-effect. Het verschil tussen het effect op 
arbeidsplaatsen en dat op werkuren is het meest uitgesproken voor het belastingkrediet. Dit 
wordt verklaard door het feit dat het belastingkrediet gericht was op deeltijdse arbeid met 
lage lonen (34) en de phasing out de marginale aanslagvoet doet stijgen, wat de 
vermindering van het aantal gewerkte uren gepresteerd door reeds actieve personen 
verklaart.  
De aanpassing van de vrijgestelde sommen en de afschaffing van de hoogste marginale 
aanslagvoeten zouden ook het aantal door reeds actieven gepresteerde arbeidsuren 
verminderd hebben, wat  betekent dat het inkomenseffect de overhand zou hebben op het 
subsitutie-effect. De afschaffing van de hoogste marginale aanslagvoeten heeft echter 
slechts een marginale invloed.  
 
Voor de mannelijke actieve bevolking is de geraamde weerslag op het aantal 
arbeidsplaatsen dezelfde als voor de vrouwelijke actieve bevolking, maar de weerslag op de 
arbeidsuren is duidelijk verschillend. Deze komt nog steeds in zeer ruime mate van personen 
die tevoren niet actief waren : de enige maatregel die een opmerkelijke stijging van de 
arbeidstijd bij de actieve mannen zou veroorzaken, is de verruiming van de middelste 
schijven van het barema. Bij de mannen, zoals bij de vrouwen, zou de verwachte stijging van 
het aantal arbeidsplaatsen en van het aantal arbeidsuren verklaard worden door een stijging 
van de participatiegraad, maar ze zou zich duidelijk meer manifesteren in voltijdse 
arbeidsplaatsen. 
 
De hoofdmoot van het effect komt van de aanpassing van de vrijgestelde sommen en van de 
verruiming van de middelste schijven van het barema. Men weet dat het effect van deze 
maatregelen zich in vergelijking met het belastingkrediet hoger op de loonschaal situeert  
(35). 
 
Een andere gevolgtrekking uit de resultaten vervat in Tabel 13 is dat de vervanging van het 
belastingkrediet door de werkbonus het effect op de werkgelegenheid verhoogd heeft. Deze 
verbetering spruit niet voort uit het feit dat de werkbonus « op de loonfiche » wordt 
toegekend terwijl het belastingkrediet twee jaar later werd toegekend : het model houdt met 
dat verschil geen rekening. De afwijking is toe te schrijven aan het verschil in doelgerichtheid 
van de maatregelen: het belangrijkste verschil is dat men is overgegaan van een gerichtheid 
op het belastbaar inkomen, onafhankelijk van de gewerkte tijd, naar een gerichtheid op het 
brutoloon per gewerkt uur. Een van de gevolgen, duidelijk zichtbaar in Tabel 13, is de 
kleinere vermindering van het aantal gewerkte uren door reeds actieve personen, vooral bij 
de vrouwelijke actieve bevolking.  
 
Ter herinnering, het gaat bij ons weten om de enige studie van deze aard die voor België 
over een recente periode beschikbaar is. Het is hier dus niet mogelijk consensusbesluiten af 
te leiden zoals dat het geval was voor de effecten van verminderingen van 
werkgeversbijdragen op de lage lonen. De hier verkregen besluiten zijn verbonden met het 
voorbehoud dat in de studie werd geformuleerd. Onder dat voorbehoud blijkt dat 
- het aanbodeffect bijna hoofdzakelijk voorkomt uit de participatiegraad, waarbij 

bepaalde maatregelen zelfs negatieve effecten hebben op het aantal gewerkte uren 
door reeds actieve personen ; 

- wanneer de maatregelen op de lage inkomens gericht worden en onafhankelijk zijn 
van de gewerkte tijd, zij hoofdzakelijk effect hebben op deeltijdse betrekkingen maar 
dit effect is veel minder uitgesproken wanneer zij gericht worden op de lage uurlonen. 

 
Het is delicaat uit deze simulaties duidelijke lessen te trekken om verschillende instrumenten 
te rangschikken naar gelang van hun effecten op de participatiegraad en op het aantal 
gewerkte uren : de verschillende regels van Tabel 13 zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar 
omdat zij op verschillende budgettaire kosten betrekking hebben. Een snelle berekening, met 

                                                 
34  Zie de « ex-ante » beschouwingen in VALENDUC (2002) en DELATHOUWER (2004). 
35  Zie simulaties becommentarieerd in VALENDUC (2002). 
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voorzichtigheid te interpreteren (door verhoudingen te maken, veronderstelt men dat de 
effecten lineair zijn…) geeft aan dat het effect op de participatiegraad ongeveer 
14.000 eenheden per miljard € is voor het belastingkrediet, de verhoging van het tarief van 
de eerste schijf van het barema van de forfaitaire beroepskosten en de afschaffing van de 
hoogste marginale aanslagvoeten en slechts 7.000 eenheden voor de gelijkschakeling van 
de vrijgestelde bedragen en de verbreding van de middelste schijven van het barema. 
 

1.7 Besluiten 
De belasting op arbeid is in België hoog en blijft hoog ondanks een beleid van 
belastingvermindering.  
 
Welke indicator ook gebruikt wordt, de internationale vergelijking toont een belasting 
van loonarbeid aan die hoger is dan in het merendeel van de andere landen, zowel 
wanneer als referentiezone de Europese Unie als de OESO gehanteerd wordt. Deze 
vaststelling geldt ook ten opzichte van onze meest nabije buurlanden. 
Een dalende beweging werd de jongste jaren aangevat en zij brengt ons langzaam 
dichter bij het gemiddelde van de drie referentielanden (D, F, NL) en bij het 
gemiddelde van de OESO-landen en van de Europese landen die er lid van zijn.  
 
Deze belasting op arbeid is ongunstig voor de werkgelegenheid. Het omgekeerde 
verband tussen belastingwig en werkgelegenheid wordt zowel door de economische 
theorie als door empirische studies vastgesteld, zelfs indien de sterkte van het 
verband en zijn wisselwerking met andere institutionele kenmerken van de 
arbeidsmarkt het onderwerp van discussie blijven.  
 
Er werden beleidsmaatregelen genomen om de belastingwig te verminderen en zij 
werden bij het begin van deze eeuw uitgebreid naargelang er budgettaire 
manoeuvreerruimte ontstond. De beschikbare empirische studies bevestigen de 
positieve effecten van deze maatregelen op de werkgelegenheid. Men beschikt 
nochtans slechts over weinig ex-post studies, met uitzondering van een micro-
econometrische studie over de voorwaardelijke verminderingen van sociale bijdragen 
(Voordeelbanenplan). De empirische studies over de effecten van structurele 
verminderingen zijn ex-ante maar er is een consensusbesluit : zij scheppen des te 
meer werkgelegenheid naarmate zij gericht zijn op de lage lonen. 
 
De maatregelen ter ondersteuning van het aanbod van arbeid zijn moeilijker te 
beoordelen. Dat is in de eerste plaats te wijten aan het feit dat de werkloosheidsvallen 
niet algemeen zijn : de financiële stimulans om weer een baan aan te nemen hangt 
sterk af van de ontvangen vergoeding bij niet-werken. Bovendien zijn de studies over 
de effecten van de herwaardering van het netto-inkomen op de participatiegraad en op 
het aantal gewerkte uren weinig talrijk en maken zij het in dit stadium niet mogelijk te 
komen tot een consensusbesluit. 
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Hoofdstuk 2 
Doelstellingen en randvoorwaarden 

De analyse in hoofdstuk 1 van dit rapport laat zien dat de belasting op arbeid hoog is in 
vergelijking met het buitenland maar toch de laatste jaren iets is afgenomen. Hierdoor komen 
we iets dichter bij het gemiddelde van de drie referentielanden te liggen (Duitsland, Frankrijk, 
Nederland) en ook iets dichter bij het gemiddelde van ruimere zones zoals de Europese Unie 
of de OESO. Het centrale probleem van dit rapport is dus hoe we dat proces kunnen 
versnellen. We weten dat de belasting op arbeid de arbeidsmarkt fors kan beïnvloeden; een 
goed voorbeeld daarvan is de geraamde weerslag van een verlaging van de sociale 
bijdragen.  
 
In dit tweede hoofdstuk worden de doelstellingen en randvoorwaarden onder de loep 
genomen en wordt het kader geschetst waarin de scenario’s aansluitend in detail zullen 
onderzocht worden. Wat de doelstellingen betreft, gaat het er in hoofdzaak om ze te 
verduidelijken en te hiërarchiseren om beter de te gebruiken instrumenten te kunnen kiezen. 
De randvoorwaarden zijn in essentie budgettair: in de komende legislatuur zal er zo goed als 
geen marge zijn voor niet door uitgavenverminderingen gecompenseerde verlagingen van de 
fiscale druk. De Afdeling is niet bevoegd om uitspraken te doen omtrent de wenselijkheid van 
verminderingen van overheidsuitgaven. Ze constateert gewoon dat er geen begrotingsruimte 
is en kan slechts aanraden de verlaging van de belasting op arbeid uit te voeren in budgettair 
neutrale scenario’s.  

2.1 Verklaring van de doelstellingen en hiërarchisering daarvan 

Er zijn minstens vijf mogelijke doelstellingen: 
 
- twee daarvan liggen volledig binnen het fiscale beleid (“interne” doelstellingen): de 

toename van de werkgelegenheid en een beter evenwicht tussen de belasting van 
inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal; 

 
- drie externe doelstellingen: de verbetering van het concurrentievermogen van de 

ondernemingen, een logica van fiscale concurrentie, die een concurrentie door 
vergelijking kan zijn (fiscale nabootsing of “Yardstick competition”) of een 
concurrentie ingegeven door de wil om mobiele belastbare grondslagen aan te 
trekken. 

 
Het verschil tussen interne en externe doelstellingen is natuurlijk heel klein: door de grote 
openheid van de Belgische economie zijn de banden tussen werkgelegenheid en 
concurrentie zeer sterk.  

2.11 Belasting op arbeid en werkgelegenheid 

De eerste interne doelstelling is het optrekken van de werkgelegenheidsgraad. 
 
De werkgelegenheidsgraad in België is licht gestegen (+1,1 procentpunt) tussen 2002 en 
2006 en ligt nu op 61%. Dat niveau is evenwel lager dan dat van onze drie referentielanden 
(D,F,NL) en dan het Europese gemiddelde. Onze werkgelegenheidsgraad stijgt veel minder 
snel dan de gemiddelde Europese werkgelegenheidsgraad. 
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Tabel 14 
Evolutie van de werkgelegenheidsgraad 2002-2006 

Internationale vergelijking 
 
 2002 2006 Variatie 
België 59,9 61,0 +1,1 
Duitsland 65,4 67,2 +1,8 
Frankrijk 62,9 63,0 +0,1 
Nederland 74,4 74,3 -0,1 
EU27 62,4 64,2 +1,8 
Bron: Eurostat 
 
De werkgelegenheidsgraad verschilt sterkt naargelang van de leeftijd en het geslacht: hij is 
relatief hoog in de categorie “prime age” maar lager bij de jongeren en de ouderen; bij de 
vrouwen ligt hij lager dan bij de mannen. Voor beide geslachten wordt over de laatste vier 
jaren een verlaging van de werkgelegenheidsgraad genoteerd bij de jongeren en een sterke 
verhoging bij de ouderen. Wat de senioren betreft, is België begonnen een van zijn 
belangrijkste handicaps weg te werken.  
Wat de jongeren betreft is dat niet het geval: de werkloosheidsgraad is opgelopen voor de 
groep van 15 tot 24 jaar, zowel bij de mannen als bij de vrouwen en ook het aandeel van de 
langetermijnwerkloosheid is gestegen (zie Tabel 16).
 
Er worden eveneens aanzienlijke verschillen inzake werkgelegenheidsgraad vastgesteld 
tussen de drie Gewesten van het land: de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen is 9 tot 
10 procentpunten hoger dan die van de andere Gewesten en het verschil is in de periode 
2002-2005 nog enigszins vergroot, vooral ten aanzien van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Tabel 15 
Werkgelegenheidsgraad in België – Evolutie 2002-2006 

 2002 2006 Variatie 
Vrouwen en mannen 59,9 61,0 +1,1 
 waarvan 15-24 jaar 29,4 27,6 -1,8 
 waarvan 25-54 jaar 76,5 78,4 +1,9 
 waarvan 55-64 jaar 26,6 32,0 +4,4 
Mannen 68,3 67,9 -0,4 
 waarvan15-24 jaar 32,2 30,4 -1,8 
 waarvan 25-54 jaar 86,1 85,9 -0,2 
 waarvan 55-64 jaar 36,0 40,9 +4,9 
Vrouwen 51,4 54,0 +2,6 
 waarvan 15-24 jaar 26,5 24,7 -1,8 
 waarvan 25-54 jaar 66,8 70,7 +3,9 
 waarvan 55-64 jaar 17,5 23,2 +5,7 
Per Gewest 2002 2006 Variatie 
 Brussel 54,5 54,8 +0,3 
 Vlaanderen 63,5 64,9 +1,4 
 Wallonië 54,9 56,1 +1,2 
Bron: Eurostat 
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Tabel 16 
Werkloosheidsgraad – Evolutie 2002-2006 

 2002 2006 Variatie 
Globaal 7,5 8,2 +0,7 
Mannen 15-24 jaar 17,2 18,8 +1,6 
Vrouwen 15-24 jaar 18,4 22,6 +4,2 
Gedeelte van de langdurige werkloosheid 48,8% 51,2% +2,4 
Bron: Eurostat 
 
België moet dus absoluut van de verhoging van de werkgelegenheidsgraad een prioritaire 
doelstelling blijven maken. Het doel dat daarmee beoogd wordt is in eerste instantie een 
verhoogde effectiviteit van de heffingen, maar het heeft ook belangrijke gevolgen vanuit het 
oogpunt van de billijkheid. De werkgelegenheidsgraad is een van de belangrijkste 
verklarende factoren inzake ongelijkheden: internationale studies over de inkomensverdeling 
tonen aan dat een groot deel van de ongelijkheid verklaard kan worden door een 
ongelijkheid inzake beroepsinkomsten, welke dan weer in grote mate verklaard kan worden 
door het vinden van werk. De verhoging van de werkgelegenheidsgraad is ook noodzakelijk 
om de kosten  van de vergrijzing te verlagen. 
 
De verkleining van de belastingwig op de arbeidsmarkt kan bijdragen tot een verhoging van 
de werkgelegenheidsgraad, aangezien ze zowel de vraag naar arbeid als het aanbod van 
arbeid beïnvloedt.  

 Het aanbod van arbeid beïnvloeden veronderstelt dat de nettolonen verhoogd worden 
daar waar ze te laag zijn. Recente studies lijken erop te wijzen dat het probleem van 
de werkloosheidsval bestaat maar niet algemeen is, wat de hogerop getoonde 
indicatoren bevestigen. 

 De vraag naar arbeid beïnvloeden veronderstelt dat de werkgeversbijdragen verlaagd 
worden. Die verlagingen zijn in de loop van de laatste vijf jaren toegenomen (zie 
Tabel 7) en het staat vast dat hun gunstige invloed op de werkgelegenheid het hoogst 
is, als ze gericht zijn op de lage lonen. 

 
Dat onderscheid is alleen maar relevant wat de korte en de middellange termijn betreft. Op 
lange termijn worden de diverse beleidsmaatregelen geacht dezelfde weerslag te hebben op 
de belastingwig of ze vóór of na het brutoloon worden toegepast: ze beïnvloeden het 
nettoloon of de loonkosten naargelang de elasticiteit van vraag en aanbod ten opzichte van 
de loonschommelingen en dus van de belastingwig. 
 
Toch behoudt de Afdeling dat onderscheid aangezien ze haar scenario’s in een korte en 
middellange tijdhorizon plaatst. De diverse mogelijke instrumenten worden verderop in 
afdeling 2.3. uiteengezet. 
 

2.12 Belasting van inkomsten uit arbeid en van inkomsten uit kapitaal 

De tweede doelstelling is vooreerst gericht op billijkheid; de belangrijkste reden daarvan is 
het belastingverschil tussen de inkomsten uit arbeid en de inkomsten uit kapitaal. Dat 
verschil kan op verschillende wijzen worden gemeten. De gebruikelijke argumentatie is 
gebaseerd op het verschil tussen de tarieven van het barema van de personenbelasting en 
het tarief van de roerende voorheffing. Het gaat daarbij om nominale aanslagvoeten die 
slechts een zeer onvolledig beeld geven van de effectieve belasting op inkomsten uit arbeid 
en uit kapitaal. 
 
De impliciete aanslagvoeten maken het mogelijk het verschil tussen de aanslagvoeten op 
inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal preciezer te meten. De benadering is hier 
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macro-economisch. Men vergelijkt de impliciete aanslagvoet op inkomsten uit arbeid ( )36 , 
zoals hierboven gedefinieerd met een globale maatstaf van de belasting op spaarinkomsten 
( )37 . 

Grafiek 7 

Belasting op inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal
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Bron: FOD Financiën - Studiedienst 
 
De globale belasting op bezoldigde arbeid is veel hoger dan de globale belasting op de 
spaarinkomsten van de gezinnen, alle belastingen samengenomen. Dit verschil spruit 
hoofdzakelijk voort uit de sociale bijdragen die in ruil recht geven op sociale uitkeringen. Als 
men enkel rekening houdt met de personenbelasting op de lonen (dat wil zeggen de PB 
gedeeld door het bruto belastbaar inkomen), is het verschil met de globale belasting op 
spaarinkomsten veel kleiner. Het verschil blijft nochtans zeer uitgesproken ten opzichte van 
de belasting op inkomsten uit intresten. 
 
De macro-economische benadering houdt geen rekening met de onderscheiden effecten van 
de inflatie op deze twee categorieën van inkomsten. Het sparen is een intertemporele 
verrichting en het inkomen ervan compenseert een verplaatsing van verbruik in de tijd. In 
feite zou de vergelijking moeten gebeuren met de belasting van de reële inkomsten uit 
spaargelden: het gedeelte van de opbrengst uit kapitaal dat de inflatie compenseert, is geen 
bijkomend inkomen, maar vertegenwoordigt louter het behoud van de koopkracht van de 
belegde bedragen. Er moet dus een effectief belastingtarief vastgelegd worden door de 

                                                 
36  Zie hierboven, blz. 11. 
37  De maatstaf omvat de totaliteit van de belastingen op inkomsten uit vermogen (roerend en 

onroerend), eventueel de meerwaarden, het aanhouden van deze activa of de verrichtingen. 
Deze impliciete aanslagvoet omvat dus zeer verscheidene belastingen: roerende voorheffing, 
onroerende voorheffing, taks op de beursverrichtingen, abonnementstaksen, 
successierechten, registratierechten de verkoop van onroerende goederen, personenbelasting 
op kapitaalinkomsten. De toegekende fiscale voordelen voor de vorming van vermogensactiva 
worden afgetrokken (pensioensparen, levensverzekering, eerste woning). Met de 
vennootschapsbelasting wordt geen rekening gehouden. De noemer is gelijk aan de 
inkomsten uit vermogen van de gezinnen, zoals gedefinieerd in de nationale rekeningen. 



 41

belastingwig (verschil tussen het bruto- en het nettorendement) te delen door het reële 
spaarrendement (38).  Als de effectieve belasting van spaargelden op die manier wordt 
gemeten, hangt ze niet alleen af van de fiscale parameters maar ook van de verhouding 
tussen de nominale rentevoet en de inflatiegraad: ceteris paribus, hoe hoger het aandeel van 
de inflatie in het nominale spaarrendement, hoe hoger de effectieve belasting van 
spaargelden. Ze wordt noodzakelijkerwijs veel veranderlijker, zoals geïllustreerd in Grafiek 8 
wat de belasting van de vastrentende activa betreft. 
 

Grafiek 8 

Effectieve belasting op het sparen,
tarief van de voorheffing en marginale aanslagvoet van de PB
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Uitgaande van het principe dat het enige inkomen uit spaargeld het reële inkomen is, is het 
dus verantwoord, vanuit het standpunt van de billijkheid, dat de nominale belasting van de 
inkomsten uit kapitaal lager is dan die van de inkomsten uit arbeid, als het nominale 
rendement de belastinggrondslag vormt (zoals in bijna alle landen het geval is (39)). 
Rekening houdend met de huidige rentevoeten en inflatiegraad betekent de roerende 
voorheffing echter een effectieve belasting die lager is dan de belasting op het loon. 
 
Grafiek 8 geeft echter alleen een zeer beperkt beeld van de problematiek inzake belasting 
van de inkomsten uit spaargelden en dus van de vergelijking daarvan met de belasting van 
de inkomsten uit arbeid. Ze houdt immers geen rekening met de belastingverschillen tussen 
de financiële activa; deze verschillen zijn toch belangrijk in België. Ze kunnen verklaard 
worden door bijzondere fiscale bepalingen, zoals bijvoorbeeld: 
 

                                                 
38  Zie hieronder blz. 96. Zie eveneens OESO (1995) en voor de toepassing op België 

VALENDUC (1993) en (2003). 
39  Bovendien passen steeds minder fiscale stelsels effectief de samenvoeging van de inkomsten 

toe. 
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- de vrijstelling van de spaarboekjes, 
- het niet-belasten van de meerwaarden, behoudens een paar bijzondere gevallen van 

herkwalificatie van die meerwaarden als gekapitaliseerde intresten en meerwaarden 
op korte termijn op opbrengsteigendommen, 

- het bijzondere fiscale stelstel van de levensverzekering en van het pensioensparen, 
- het bijzondere fiscale stelstel van de woning.  
 
De belasting van de inkomsten uit kapitaal is zeker niet uniform: dat wordt bewezen door de 
in VALENDUC (2003) berekende effectieve aanslagvoeten voor verschillende financiële 
activa; bovendien is de weerslag op de vorming van de besparingen blijkbaar duidelijk. 
Hierop wordt later nog teruggekomen. De jongste studie over België van de OESO beveelt 
trouwens aan “rendre les règles fiscales plus neutres afin de réduire les distorsions affectant 
la répartition de l’épargne” (40). 

2.13 Belasting op arbeid en concurrentievermogen  

A. EVALUATIE VAN HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN BELGIË 
De concurrentiepositie van België wordt stelselmatig onderzocht door de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven in het kader van de opdrachten die hem worden toevertrouwd door de wet 
van 26 juli 1996. De “technische verslagen” gepubliceerd door de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB) handelen zowel over de prijscompetitiviteit als over de determinanten 
van het structurele concurrentievermogen. De prijscompetitiviteit wordt beoordeeld in 
vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland.  
 
In zijn laatste verslag (CRB, 2006) constateert de CRB dat de evolutie van de loonkost over 
de periode 2005-2006 (4,7%) lichtjes boven de norm (4,5%) lag. Die norm was in het najaar 
2004 voorzichtig ingeschat op 0,8 percentpunt minder dan de verwachte evolutie van de 
loonkosten in de referentielanden. De overschrijding van de norm wordt toegeschreven aan 
het feit dat de inflatie sneller is gestegen dan in het najaar 2004 verwacht werd, maar 
tegelijkertijd bleef de versnelling beperkt door de invoering van een nieuw indexcijfer van de 
consumptieprijzen. De verminderingen van de werkgeversbijdragen hebben de evolutie van 
de uurloonkosten afgeremd en de cao-verhogingen van de brutolonen (dus bovenop de 
indexering), zijn vertraagd van 1,3% over de periode 2003-2004 tot 0,8% over de periode 
2005-2006.  
Tegelijkertijd is de groei van de loonkosten in de periode 2005-2006 zwakker geweest in de 
referentielanden dan voorzien in het najaar 2004 (3,6% in plaats van 5,3%). Dat was vooral 
het geval in Duitsland.  
 
De recente afwijking is dus veroorzaakt door twee voornamelijk externe en onvoorziene 
elementen: de druk van de inflatie en de beleidskeuzes van de referentielanden. Volgens de 
CRB zijn in België de uurloonkosten in de privé-sector in de periode 1996-2005 met 1,5 % 
sterker gestegen dan in de drie referentielanden.  
Daarbij dient opgemerkt dat de vergelijkingsmethode geen rekening houdt met de onlangs in 
België ingevoerde loonsubsidies die bestaan uit vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing voor 
onderzoek, ploegenarbeid, nachtarbeid en overuren.  
 
Het concurrentievermogen kan ook onderzocht worden op basis van de resultaten in termen 
van marktaandelen. Vanuit dat oogpunt is de evolutie ongunstig sinds het midden van de 
jaren ’90, maar dat is mede te verklaren door het groeiend aandeel van de opkomende 
economieën in het internationaal handelsverkeer. Die dynamiek heeft een grotere invloed op 
België dan op de drie referentielanden, omdat de geografische en sectorale specialisatie van 
de Belgische handel ongunstig is. Duitsland is bijvoorbeeld sterker gespecialiseerd in 
                                                 
40  Zie OESO (2007b), blz. 140. 
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uitrustingsgoederen en profiteert dus meer van de vraag naar investeringsgoederen 
vanwege de ontluikende economieën.  
 
Vanuit het oogpunt van het structureel concurrentievermogen, zegt de CRB in zijn laatste 
technisch verslag dat de verschuiving van middelen naar de kennisintensieve sectoren in de 
industrie en in de dienstensector bij ons langzamer verloopt dan in de andere landen.  
 
De bijdrage van de multinationals in de industrie lijkt er op achteruit te gaan en een steeds 
groter wordend deel van die ondernemingen verrichten hun onderzoek en ontwikkeling in het 
buitenland. De Belgische ondernemingen die grote O&O-inspanningen leveren, scheppen 
werkgelegenheid in de Belgische industrie.  
 
De Belgische inspanningen inzake O&O zijn er tussen 2001 en 2003 op achteruit gegaan, en 
dat is vooral toe te schrijven aan de privé-sector. De overheidsuitgaven voor O&O, die een 
forse achterstand kenden, zijn ietwat verbeterd in die periode en de overheid heeft sindsdien, 
met de vrijstelling van doorstorting van een deel van de bedrijfsvoorheffing voor 
onderzoekers, bovendien ook een nieuwe fiscale stimulans in het leven geroepen.  
 
De CRB doet in zijn jongste verslag opmerken dat, wat het merendeel van de indicatoren 
betreft die in aanmerking worden genomen voor O&O en voor innovatie, België iets minder 
goede of ongeveer even goede resultaten behaalt als het gemiddelde voor de EU15. Hij legt 
er de nadruk op hoe belangrijk het is dat er een innovatiecultuur wordt ontwikkeld en dat de 
oprichting van nieuwe ondernemingen wordt gesteund, waardoor een onderzoek of een 
nieuw idee kunnen omgezet worden in een dienst die op de markt kan verkocht worden.  
 
Het noodzakelijke herstructureringsproces naar meer kennis, onderzoek en innovatie steunt 
op goede resultaten in termen van vorming. De CRB legt de nadruk op de tekortkomingen in 
het secundair onderwijs, vooral in de Franse Gemeenschap. Wat de vorming in de 
ondernemingen betreft, noteert de CRB dat de participatiegraad van de werknemers aan de 
formele opleidingen gestegen is van 29,6% in 1998 tot 32,9% in 2005, terwijl gelijklopend de 
netto financiële inspanning om die vormingen te organiseren, teruggelopen is. Die 
uiteenlopende evolutie is te verklaren door, enerzijds, de vermindering van de duur van die 
opleidingen en, anderzijds, de toename van de financiële stimulansen die door de overheid 
ter beschikking van de ondernemingen worden gesteld. 

B. BELASTING OP ARBEID EN PRIJSCONCURRENTIEVERMOGEN 
Als concurrentievermogen de doelstelling is, dan is de sleutelvariabele niet de heffing op 
loonarbeid maar het niveau en de evolutie van de loonkost per geproduceerde eenheid. Men 
kan de belastingvoet op arbeid niet aan de kaak stellen zonder hem in verband te brengen 
met de twee andere loondeterminanten, met name het niveau van de brutolonen en de 
productiviteit (41). 
 
Dat geldt zowel voor de statische waarnemingen als voor de variaties van de parameters. 
België is niet noodzakelijk minder concurrentieel omdat de heffingen op de factor arbeid 
hoger zijn: dat zou alleen waar zijn « ceteris paribus », maar het overige is ver van gelijk. 
 
Grafiek 9 kruist loonkosten en effectieve aanslagvoet van de lonen in de OESO-landen en 
toont aan dat er geen duidelijk verband bestaat tussen beide variabelen: de landen met de 
hoogste effectieve aanslagvoet zijn niet noodzakelijk die met de hoogste loonkosten. 
 
                                                 
41  Formeel wordt het concurrentievermogen ook beïnvloed door de wisselkoers. Dat is natuurlijk 

niet meer zo in het eurogebied en, wat het buitenland betreft, wordt het wisselkoersbeleid niet 
bepaald door België. We zullen in onze redenering dan ook geen rekening houden met deze 
variabele. 
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Grafiek 9 

Loonkosten en effectieve aanslagvoet van de lonen
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Bron: OESO (2007) 
 
Onder de landen met een effectieve aanslagvoet op de lonen van meer dan 45% bestaan er 
aanzienlijke verschillen qua loonkosten en onder de landen met gemiddelde loonkosten van 
ongeveer 50.000 € bestaan er aanzienlijke verschillen qua aanslagvoet. 
 
Met een effectieve aanslagvoet op de lonen van 55,4% staat België echter zowel inzake de 
effectieve aanslagvoet als inzake de loonkosten helemaal bovenaan op de ladder.  
 
Theoretisch geldt de ontstentenis van een verband tussen aanslagvoet en loonkosten zowel 
in absolute cijfers als in verschillen: een verlaging van de verplichte heffingen vermindert niet 
noodzakelijk de loonkosten: alles hangt af van de manier waarop de lonen worden 
vastgelegd. In België maakt de starheid van de brutolonen op korte termijn het 
onwaarschijnlijk dat een variatie van de heffingen op de brutolonen (werknemersbijdragen en 
inkomstenbelasting) een weerslag zal hebben op de loonkosten. Op middellange termijn 
hangt alles af van het resultaat van de onderhandeling van interprofessionele en sectorale 
akkoorden. 
 
De fiscale en sociale heffingen spelen natuurlijk een rol inzake concurrentievermogen maar 
ze kunnen niet in de plaats treden van het loonbeleid. Dat is de belangrijkste bepalende 
factor en dat moet het ook blijven. De rol van het fiscaal beleid bestaat niet in het corrigeren 
van de loonontsporingen. 
 

C. DE ROL VAN HET STRUCTUREEL CONCURRENTIEVERMOGEN 
Algemeen wordt erkend dat de loonkost wel een belangrijke rol speelt maar toch maar één 
van de elementen is van de concurrentiepositie. Het structureel concurrentievermogen, ook 
wel niet-prijsgebonden concurrentievermogen genoemd, speelt eveneens een belangrijke 
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rol. Het drukt het vermogen uit van een economische entiteit om zich te onderscheiden van 
de concurrentie door andere middelen dan de prijzen. 
Voor een individuele onderneming gaat het eerst en vooral om haar vermogen om te 
innoveren en zich te profileren, maar die capaciteit moet in verband gebracht worden met 
haar economische, sociale en institutionele omgeving, die positieve externe effecten kan 
teweeg brengen die het structurele concurrentievermogen kunnen verhogen. Het betreft 
onder andere: 
 
- de vorming van de arbeidskrachten, 
- de overheidssteun voor O&O en innovatie, 
- de beschikbaarheid van hoogkwalitatieve infrastructuren voor vervoer en 

telecommunicatie, 
- de ruimtelijke organisatie van de activiteiten, 
- de steunmaatregelen voor het ondernemerschap, 
- de kwaliteit van de administratie en van het overheidsbeleid enz. 
 
Vanuit een macro-economisch oogpunt hangt het concurrentievermogen van een gewest of 
gemeenschap ook af van de keuzes die gemaakt worden door de ondernemingen, onder 
meer wat de geografische specialisering van de transacties en de specialisering per product 
betreft. Die keuzes kunnen beïnvloed worden door het industrieel beleid van de overheid. 
 
Het structureel concurrentievermogen is eerder een dynamiek op middellange en lange 
termijn die het prijsconcurrentievermogen aanvult. Het is bijzonder belangrijk voor landen 
zoals België, die relatief hoge lonen en hoge heffingen kennen. 
 
De te nemen beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het structurele 
concurrentievermogen vallen onder verschillende overheidsniveaus: er is dus een 
coördinatie nodig, wat verwijst naar de problematiek van de kwaliteit en de samenhang in het 
beleid van de instellingen. 
 
Het instrument van de fiscaliteit speelt er een rol in: hetzij onrechtstreeks als 
financieringsinstrument van de overheidsuitgaven (onder meer voor infrastructuur), hetzij 
rechtstreeks door het gebruik van fiscale stimulansen. Die kunnen worden aangewend om 
O&O, innovatie en opleiding van arbeidskrachten te ondersteunen. Het fiscale instrument is 
nochtans niet het enige en de doeltreffendheid ervan moet worden beoordeeld ten opzichte 
van die van de niet-fiscale instrumenten. 

2.14 Fiscale concurrentie 

Fiscale concurrentie kan twee vormen aannemen: ze kan steunen op de mobiliteit van de 
heffingsgrondslagen of op een proces van fiscale nabootsing (“Yardstick competition”). In het 
eerste geval wedijveren overheden met elkaar om heffingsgrondslagen en dus ook de 
economische activiteiten die daaraan gebonden zijn, aan te trekken. Dat soort concurrentie 
betreft de mobiele heffingsgrondslagen. Er wordt algemeen erkend dat dit soort concurrentie 
speelt inzake vennootschapsbelasting en zich uit in een verlaging van de nominale 
aanslagvoeten. Het “Yardstick competition”-proces betreft eerder beleidsconcurrentie. 
 

A. MOBILITEIT VAN DE HEFFINGSGRONDSLAGEN EN FISCALE CONCURRENTIE 
 
De actieve bevolking is veel minder mobiel dan het sparen of de ondernemingen. De fiscale 
concurrentie heeft dus zeer weinig vat op de belasting op arbeid. 
 
Er zijn echter twee bedenkingen: 
 De eerste betreft de rol van de loonkosten in de beslissingsprocedure omtrent de 

lokalisatie van de ondernemingen. Het verband tussen aanslagvoeten bij de 
vennootschapsbelasting en de directe investeringsstromen is breedvoerig bestudeerd 
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en de effecten ervan zijn relatief goed gekend. De loonkosten per geproduceerde 
eenheid zijn eveneens een verklarende factor voor de directe investeringsstromen 
(42). Het verband met de belastingwig is slechts indirect, in de eerste plaats omdat de 
productiviteit een belangrijke invloed heeft op de loonkosten per geproduceerde 
eenheid. Om vervolgens een weerslag te hebben op de beslissingen inzake 
lokalisering van de ondernemingen en dus ook op de directe investeringsstromen, 
zou de belastingwig een economische weerslag moeten hebben op de loonkosten, 
wat een hoge elasticiteit van het arbeidsaanbod vereist. Die voorwaarde kan 
beschouwd worden vervuld te zijn wat de hooggekwalificeerde werknemers betreft, 
en de effectieve heffing op hooggekwalificeerde arbeid lijkt trouwens een verklarende 
factor te zijn bij de beslissingen inzake lokalisatie (43). 

 Het tweede geval van fiscale concurrentie ontstaat in de grenszones. Het 
basisprincipe van de internationale overeenkomsten is, dat inkomens uit loonarbeid 
belast worden in het bronland, dus het land waar de activiteit wordt uitgevoerd. In de 
grenszones bestaan er echter afwijkingen en kan het principe van belasting in het 
land van de woonplaats toegepast worden. In dat geval ontstaat er 
belastingconcurrentie voor arbeiders die identieke brutolonen hebben maar 
onderworpen zijn aan verschillende belastingvoeten. Een dergelijk probleem doet 
zich voor in de grenszone met Frankrijk: Franse werknemers die in België werken 
betalen geen CSG (= cotisation sociale généralisée, algemene sociale bijdrage, te 
betalen in het bronland) maar betalen Franse inkomstenbelastingen, die over het 
algemeen lager liggen dan de Belgische. Ze hebben er dus alle voordeel bij om in 
België werk te komen zoeken eerder dan in Frankrijk, en ze komen dus concurreren 
met de Belgische werknemers. Als een dergelijk proces algemeen wordt, kan dat een 
neerwaartse druk teweegbrengen op de brutolonen. 

B. “YARDSTICK COMPETITION” 
Aan de basis van een belastinghervorming kan ook een proces van beleidsconcurrentie 
liggen, dat in de economische literatuur “yardstick competition” genoemd wordt of ook wel 
“vergelijkende concurrentie”. Zij onderscheidt zich van het klassieke proces van fiscale 
concurrentie waar de doelstelling van de strategische interacties erin bestaat de 
heffingsgrondslag aan te trekken. Hier gaat het om een proces waarbij beleidsmakers met 
elkaar gaan wedijveren om de kiezers gunstig te stemmen: ze proberen even goed te doen 
of beter dan wat de kiezers elders kunnen vinden. 
De economische literatuur geeft talrijke voorbeelden van “yardstick competition” op het lokaal 
vlak. Studies over mogelijke strategische interacties van dat soort tussen de landen zijn 
zeldzamer. REDOANO (2003) laat duidelijk zien dat er naast het traditionele proces van 
fiscale concurrentie (het aantrekken van heffingsgrondslagen) bij de 
vennootschapsbelasting, ook een ‘Yardstick competition’ proces bestaat bij de 
inkomstenbelasting en voor sommige categorieën overheidsuitgaven. Dat proces zou echter 
meer van toepassing zijn tussen gelijkaardige landen (inzake bbp of bbp per capita) dan 
tussen buurlanden.  
 
De vergelijkende concurrentie kan ook gemotiveerd zijn door beleidspraktijken van 
“benchmarking” of het promoten van “beste praktijken”. Ertoe aansporen de indicator van de 
fiscale druk te doen convergeren naar een geografisch gemiddelde, kan aldus opgevat 
worden als een institutioneel opgelegde vergelijkende concurrentie.  
 
 
 

                                                 
42  Zie HAJKOVA D., NICOLETTI G., VARTIA L. YOO K-L (2006). 
43  Zie ELSCHNER e.a (2006). 
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2.15 Hiërarchisering 

De hierboven vermelde doelstellingen zijn niet tegenstrijdig en sluiten elkaar ook niet uit. 
Door de grote openheid van de Belgische economie zijn concurrentievermogen en 
werkgelegenheid onvermijdelijk verbonden. Het institutioneel mechanisme van de wet van 
26 juli 1996, die het kader vormt voor de beslissingsprocedure inzake concurrentievermogen, 
verbindt beide termen trouwens expliciet, aangezien de titel van de wet is: “Wet (…) tot 
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 
concurrentievermogen”. Iedere verlaging van de fiscale druk op arbeid zou trouwens 
automatisch door de CRB in aanmerking genomen worden in haar vergelijkende studie over 
de evolutie van onze loonkosten in vergelijking met die van de drie referentielanden. De 
belasting op arbeid verlagen om de werkgelegenheidsgraad te verhogen, komt ook onze 
concurrentiepositie ten goede. 
 
Dat kan ook het geval zijn voor een verlaging van de belasting op arbeid met het oog op een 
beter evenwicht tussen de belasting op inkomsten uit arbeid en de belasting op inkomsten uit 
kapitaal: die doelstelling voortrekken komt er op neer de belasting op inkomsten uit arbeid te 
verlagen en die op inkomsten uit spaargelden te verhogen, nominaal of impliciet door de 
vrijstellingen te beperken. Aangezien de belastingvermindering op inkomen uit arbeid de 
belastingwig op de lonen verkleint, zal ze de werkgelegenheid en het concurrentievermogen 
ten goede komen als ze zich uit in een matiging van de evolutie van de loonkosten.  
 
Fiscale concurrentie “door nabootsing” bij de personenbelasting zal soortgelijke effecten 
hebben: de belastingwig op de lonen zal naar beneden gedrukt worden en alzo verkleinen. 
Daardoor wordt het verschil tussen de belasting op inkomsten uit loonarbeid en die op 
inkomsten uit kapitaal automatisch kleiner. Als de belastingverlaging de evolutie van de 
loonkosten matigt, zal dat onze concurrentiepositie verbeteren. 
 
De hier voorgestelde hiërarchisering heeft dus niet tot doel bepaalde doelstellingen uit te 
sluiten: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat er eerder om ze te klasseren 
om de geschikte instrumenten beter te kunnen selecteren.  
 
De Afdeling meent dat de optie om de werkgelegenheid te bevorderen voorrang verdient. 
Die keuze wordt gemotiveerd als volgt: 
 De werkgelegenheidsgraad ligt in België laag en die optrekken, is in meer dan een 

opzicht een prioritaire doelstelling. Afgezien van de rechtstreekse weerslag op de 
verlaging van de werkloosheid, verkleint een verhoging van de 
werkgelegenheidsgraad ook de sociale uitsluiting en de ongelijkheid, versterkt ze het 
evenwicht van de sociale zekerheid en draagt ze bij tot de financiering van de 
vergrijzing van de bevolking.  

 Het concurrentievermogen van België is weliswaar essentieel maar de fiscale en 
parafiscale heffingen kunnen daarom nog niet beschouwd worden als de 
belangrijkste correctievariabele. Op het vlak van het prijsconcurrentievermogen is het 
de loonmatiging die op de eerste plaats komt, en niet de fiscale en sociale heffingen.  
De rol van laatstgenoemde is trouwens beperkt : het Verdrag betreffende de 
Europese Unie laat in beginsel niet toe steunmaatregelen te richten op de aan 
concurrentie blootgestelde sectoren. De maatregel zou dus algemeen moeten zijn, 
wat onvermijdelijk een verspilling van middelen met zich brengt. Vanuit een 
institutioneel oogpunt is het concurrentievermogen eerst en vooral een 
verantwoordelijkheid van de sociale partners. 

 
Ook voor de structurele competitiviteit zijn eerst en vooral de sociale partners 
verantwoordelijk. In hun verklaring van 27 maart 2006 hebben ze uitgedrukt hoe belangrijk 
die is: “De sociale partners zijn van mening dat de investering in vorming, onderzoek en 
innovatie minstens even veel belang heeft als loonkostenbeheersing en verlaging van 
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werkgeversbijdragen (zonder daarom de financiering van de sociale zekerheid aan te 
tasten), en dit met het doel investeringen en werkgelegenheid in België aan te moedigen”. 
Toch hebben de belastingen een rol te spelen bij de financiering van beleidsmaatregelen 
die het structurele concurrentievermogen kunnen versterken. De overheid moet kunnen 
blijven investeren in de vorming van de arbeidskrachten en in infrastructuren, en ze moet 
O&O en innovatie steunen.  
 
Wat de kwestie van de fiscale concurrentie betreft, is de Afdeling van mening dat de 
mobiliteit van de looninkomsten gering is en dat de – zeer beperkte - fiscale concurrentie 
dus niet ingeroepen kan worden om een verlaging van de belastingwig te 
verantwoorden. De weerslag van de belastingwig op de loonkosten per eenheid verwijst 
naar het probleem van het prijsconcurrentievermogen, dat hierboven reeds werd besproken. 
Wat het bijzondere geval van de grensarbeiders betreft, raadt de Afdeling aan dat er bij de 
dubbelbelastingverdragen meer rekening wordt gehouden met de kwestie van de 
werkgelegenheid van de verblijfhouders. Daartoe raadt ze aan zoveel mogelijk het principe 
van de belasting in het land waar gewerkt wordt in stand te houden.  
 
De werkgelegenheid vooropzetten als belangrijkste doelstelling, betekent voornamelijk dat 
de keuze van de instrumenten die zullen ingezet worden voor de uitvoering van die 
beleidskeuze, met name de verlaging van de belasting op loonarbeid, gedaan zal 
moeten worden met het oog op die doelstelling, maar dat er ook rekening moet 
gehouden worden met de gevolgen die ze kunnen hebben voor de andere doelstellingen die, 
zoals boven vermeld, op de een of andere manier te maken hebben met de 
werkgelegenheid.  

2.2 Welk instrument voor welke doelstelling? 

2.21 Verhoging van de werkgelegenheidsgraad 

Om de instrumenten te kiezen moet uitgegaan worden van de diagnose betreffende de 
oorzaken van de lage werkgelegenheidsgraad en hoge werkloosheidsgraad. 
 
Het is bekend dat België, en in het bijzonder het zuiden van het land, gekenmerkt wordt door 
een hoge structurele werkloosheid, die vooral de laaggeschoolde personen treft. Dat sluit 
niet uit dat er voor bepaalde beroepen en/of in andere delen van het land, voornamelijk in 
Vlaanderen, knelpunten kunnen bestaan op de arbeidsmarkt met tekorten aan 
arbeidskrachten. Het probleem van de lage werkgelegenheidsgraad kan dus niet herleid 
worden tot het probleem van de loonkosten en van de vraag; ook met het arbeidsaanbod 
moet rekening gehouden worden. 
 
Wat de keuze van de instrumenten betreft, moet er dus een onderscheid gemaakt worden 
tussen de instrumenten die inwerken op het aanbod van arbeid (de gezinnen) en die welke 
inwerken op de vraag naar arbeid (ondernemingen). 
Het Belgische stelsel van loononderhandelingen brengt een zekere starheid van de 
brutolonen met zich mee, tenminste voor de periode die de interprofessionele akkoorden 
dekt. In die periode heeft een verlaging van de heffingen op het brutoloon 
(werknemersbijdragen voor sociale zekerheid en inkomstenbelasting) eerder tot gevolg dat 
ze het nettoloon verhoogt, wat een invloed kan hebben op het aanbod van arbeid maar niet 
op de vraag. Omgekeerd zullen verlagingen van de werkgeversbijdragen voor sociale 
zekerheid de loonkost drukken maar zullen ze geen invloed hebben op het nettoloon.  
 
Voorbij die kortetermijnhorizon hangt alles af van het gewicht van de actoren in het 
onderhandelingsproces en van hun doelstellingen. Als de vertegenwoordigers van de 
werknemers een doorslaggevende invloed hebben en als ze meer denken aan de lonen van 
de actieve beroepsbevolking dan aan de werkgelegenheidsgraad, dan kunnen de 
verminderingen van de werkgeversbijdragen teruggewonnen worden door de aanbieders van 
arbeid in de vorm van verhogingen van de brutolonen, die hun weerslag hebben op de 
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nettolonen als de heffingen op de brutolonen ongewijzigd blijven. Hebben daarentegen de 
werkgevers een doorslaggevende invloed, dan zullen zij een stijging van de brutolonen 
verhinderen en zullen bijdrageverminderingen wel degelijk een effect hebben op de 
loonkosten. Uitgaande van de werkzaamheden van het Federaal Planbureau, lijken de 
loononderhandelingen uit te lopen op een gedeeltelijk terugwinnen van de verlagingen van 
de werkgeversbijdragen in een verhoging van de brutolonen (44). 
 
Er wordt algemeen aanvaard dat de weerslag van de heffingen op lange termijn dezelfde is 
en dat alleen de globale belastingwig een rol speelt: dat is de equivalentiestelling.  
 
Dat zijn de reserves waarmee rekening moet worden gehouden als men het heeft over het 
onderscheid tussen het inwerken op het aanbod van arbeid of op de vraag naar arbeid. 

A. DE VRAAG NAAR ARBEID BEÏNVLOEDEN 
Het onderzoek van de economische literatuur uit hoofdstuk 1 brengt een consensuele 
gevolgtrekking aan het licht: de op de lage lonen gerichte bijdrageverminderingen zijn, in 
termen van banengroei, de meest afdoende heffingsverlagingen. In haar zeer recente 
uitgave van de vooruitzichten inzake werkgelegenheid, deelt de OESO die consensus: « Les 
réductions de cotisations sociales ciblées sur les bas salaires sont généralement un moyen 
plus efficace que les allègements généraux » (45). 
 
Voor België wordt dat geïllustreerd door simulaties die regelmatig worden verricht door het 
Federaal Planbureau op basis van het HERMES-model. De Afdeling gebruikt die simulaties 
als uitgangspunt van haar werkzaamheden. Het HERMES-model heeft immers het voordeel 
bij de factor arbeid de lage lonen apart te behandelen; bovendien kunnen met dat model een 
groot aantal scenario’s gemodelleerd worden met variaties van de fiscale en sociale 
heffingen. Bij de interpretatie van de resultaten moet er echter rekening mee worden 
gehouden dat er in dat model met de weerslag van het aanbod weinig of geen rekening 
wordt gehouden. 
 

Tabel 17 
Macro-economische weerslag 

van een verlaging met 0,5 % van het bbp van de fiscale en sociale heffingen 
in verschil, ten opzichte van het referentiescenario – bij ongewijzigde brutolonen 

 Niet-gerichte 
werkgev.bijdr. 

Werkgev.bijdr.
lage lonen 

Werknemers- 
bijdragen 

Personen- 
belasting 

 t t+7 t t+7 t t+7 t t+7 
Banen (duizendtallen) 7.7 24.3 11.1 60.6 2.8 4.5 4.3 7.3 
bbp-groei (%) 0.12 0.24 0.13 0.37 1.11 0.15 0.18 0.24 
Prijzen (%) -0.16 -0.39 -0.24 -1.06 0.02 0.10 0.03 0.16 
Begrotingssaldo         
- in miljard € -1.0 -1.2 -1.1 -1.5 -0.8 -1.2 1.2 -1.8 
- in % bbp -0.34 -0.32 -0.37 -0.49 -0.27 -0.32 -0.41 -0.49 
Bron: BASSILIERE e.a (2005) 
 
Volgens die simulaties zijn het de verlagingen van de op de lage lonen gerichte 
werkgeversbijdragen die in termen van banengroei de meest afdoende heffingsverlagingen 
zijn (11.000 nieuwe banen voor 0,5 bbp-punten in “t”, 60.600 in “t+7”). Daarna komen de 
niet-gerichte verlagingen van werkgeversbijdragen, de personenbelasting en de 
werknemersbijdragen.  

                                                 
44  Zie verder de vergelijking tussen de scenario’s “bij ongewijzigde brutolonen” en de scenario’s 

“met vrije lonen”. 
45  Zie OESO (2007c). 
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Het zijn ook de verlagingen van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid die in termen 
van bijkomende groei de grootste weerslag hebben; bovendien financieren ze zichzelf op 
korte termijn voor ongeveer een vierde (46). 
Er valt ook te noteren dat de verlagingen van werkgeversbijdragen een deflatoire weerslag 
hebben terwijl de verlagingen van de inkomstenbelasting en van de werknemersbijdragen 
een inflatoire weerslag hebben. Aangezien er geredeneerd wordt in termen van ongewijzigde 
brutolonen, zwengelen verlagingen van de heffingen op het brutoloon de economie aan via 
de vraag: jobcreatie moet dus van daar komen, maar een groot deel van het 
multiplicatoreffect gaat in een open economie onvermijdelijk verloren. Verlagingen van de 
werkgeversbijdragen daarentegen hebben een invloed op het aanbod (verlaging van de 
kosten en dus van de prijzen in vergelijking met de referentietoestand) en het is de 
banengroei die de vraag aanwakkert. 
 
De hypothese “bij ongewijzigde brutolonen” in slechts op korte termijn geldig. Tabel 18 toont 
de resultaten van diezelfde simulaties in een scenario waar de lonen “vrij” zijn, wat in feite 
betekent dat erover onderhandeld wordt. 
 
In termen van weerslag op de werkgelegenheid blijft de hiërarchie in een scenario met 
‘onderhandelde’ lonen gelijk. De op de lage lonen gerichte verlagingen van 
werkgeversbijdragen blijven de grootste weerslag hebben; ze worden gevolgd door de niet-
gerichte verlagingen van werkgeversbijdragen, door de personenbelasting en door de 
verlagingen van de werknemersbijdragen. 
 

Tabel 18 
Macro-economische weerslag 

van een verlaging met 0,5 % van het bbp van de fiscale en sociale heffingen 
in verschil, ten opzichte van het referentiescenario – bij vrije brutolonen 

 Niet-gerichte 
werkgev.bijdr. 

Werkgev.bijdr.
lage lonen 

Persoonlijke 
bijdragen 

Personen- 
belasting 

 t t+7 t t+7 t t+7 t t+7 
Banen (duizendtallen) 7.2 15.9 10.4 34.0 2.6 0.9 4.0 1.6 
bbp-groei (%) 0.11 0.18 0.13 0.18 0.11 0.12 0.17 0.20 
Prijs (%) -0.14 -0.20 -0.22 -0.46 0.02 0.18 0.03 0.29 
Begrotingssaldo         
- in miljard € -0.97 -1.07 -1.03 -0.87 -0.87 -0.78 -1.15 -1.17 
- in % bbp -0.33 -0.28 -0.36 -0.28 -0.27 -0.30 -0.40 -0.45 
Bron: BASSILIERE e.a (2005) 
 
Wordt er niet meer uitgegaan van ongewijzigde brutolonen, dan vermindert daarentegen de 
banengroei. Het model van het FPB houdt rekening met de loononderhandelingen, en onder 
meer met een gedeeltelijke terugwinning van de verlagingen van werkgeversbijdragen door 
een verhoging van de brutolonen. De economische weerslag verschuift dan van een 
kostenverlaging naar een verhoging van het beschikbare inkomen: een heropleving via de 
vraag neemt dan de plaats in van het aanbodbeleid. Als we het geval nemen van de op de 
lage lonen gerichte werkgeversbijdragen, dan leidt het scenario met de “vrije lonen” tot 
minder jobcreatie en minder prijsverlagingen.  
 
De resultaten van die simulaties moeten gezien worden in het conceptueel kader van het 
model. Het FPB simuleert met opzet schokken van weinig omvang en bij een lineaire 
extrapolatie van de resultaten is voorzichtigheid geboden. Er moet de nadruk op gelegd 
worden dat het FPB bij zijn werkhypothesen uitgaat van een onelastisch arbeidsaanbod.  
 

                                                 
46  Er blijft namelijk een negatieve weerslag van –0,37 bbp-punten op het begrotingssaldo voor 

een verlaging van 0,5 punten. 
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B. HET ARBEIDSAANBOD BEÏNVLOEDEN 
De diagnose van de werkgelegenheid en de werkloosheid in België sluit de noodzaak niet uit 
om het arbeidsaanbod te beïnvloeden, zelfs als de consensus over die economische 
beleidskeuze minder duidelijk is dan die over de verlaging van de kosten van 
laaggeschoolde arbeid. 
Op theoretisch vlak is de weerslag van de fiscaliteit op het arbeidsaanbod dubbelzinnig: een 
belastingverlaging kan leiden tot de vervanging van arbeid door vrije tijd (substitutie-effect) of 
tot een arbeidsduurvermindering aangezien minder arbeidsuren noodzakelijk zijn om een 
bepaald inkomen te verdienen. Zij kan echter ook een hoger aantal gepresteerde 
arbeidsuren tot gevolg hebben want de bezoldiging voor één opgeofferd uur vrije tijd is 
hoger.  
Alleen empirisch onderzoek kan de resultante daarvan naar voren brengen. Dat empirische 
onderzoek maakt het onderscheid tussen de weerslag op de participatiegraad en die op het 
aantal gepresteerde uren. De participatiegraad is eerder afhankelijk van de gemiddelde 
aanslagvoet terwijl het aantal gepresteerde uren eerder afhankelijk is van de 
marginale aanslagvoet.  
Vanuit dit oogpunt is het dus interessant om een onderscheid te maken tussen de 
instrumenten die de doorstroming naar werk kunnen aanmoedigen en die welke de reeds 
actieve personen kunnen aanzetten tot een verhoging van hun arbeidsduur.  

DE PARTICIPATIEGRAAD BEÏNVLOEDEN 
De fiscale en sociale heffingen kunnen de doorstroming naar werk aanmoedigen door het 
verschil tussen het nettoloon en het netto-inkomen bij inactiviteit te verhogen. De mogelijke 
maatregelen zijn: verlaging van de persoonlijke bijdragen ( )47  voor de sociale zekerheid 
of belastingverminderingen. Overigens bestaan beide regelingen thans samen: de 
loontrekkenden kunnen een vermindering van persoonlijke sociale bijdragen genieten terwijl 
de personen die een zelfstandige activiteit uitoefenen het belastingkrediet op lage 
activiteitsinkomsten kunnen genieten. 

Op basis van welke criteria dient het geëigende instrument gekozen te worden? 
De keuze van het instrument moet geschieden in functie van de criteria die worden afgeleid 
van het te bereiken doel. De Afdeling is van mening dat, opdat een dergelijke maatregel een 
effect zou hebben op de participatiegraad, 
 zij een onmiddellijk effect moet hebben, dat wil zeggen tijdens het verkrijgen van de 

inkomsten uit beroepsactiviteit; 
 de maatregel bovendien aanleiding kan geven tot een terugbetaling indien de 

toegekende vermindering groter is dan de verschuldigde persoonlijke bijdragen of de 
verschuldigde belasting; 

 het gebruikte instrument kan worden toegepast voor alle soorten van inkomsten uit 
beroepsactiviteit; 

 en dat de toegekende vermindering aangepast kan worden in functie van de 
draagkracht, vermits zij gericht wil zijn op de lage inkomens. 

Een vermindering van de persoonlijke bijdrage…? 

 Een vermindering van de persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid kan worden 
toegepast voor de loontrekkenden. Zij worden uitgebreid tot de sociale bijdragen van 
zelfstandigen: zij moet  dan in mindering gebracht worden bij de voorafbetalingen. 

 Voor de loontrekkenden kan zij slechts beperkt worden in functie van het loon waarop 
de bijdragen berekend worden: de andere parameters (waaronder de andere 

                                                 
47  In dit tekstgedeelte wordt gesproken over “persoonlijke bijdragen” omdat ze ook betrekking 

kunnen hebben op de bijdragen van zelfstandigen, zie hieronder. 
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inkomsten) zijn niet gekend. Het verband met het inkomen is moeilijker te leggen voor 
de zelfstandigen want hun inkomen schommelt van een periode tot een andere. 

 Voor de loontrekkenden kan een vermindering van de persoonlijke bijdrage 
aangepast worden in functie van de arbeidstijd. 

 Een vermindering van de persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid bevindt zich 
vóór de berekening van het netto-inkomen. Zij zal dus het bruto belastbaar inkomen 
(in opwaartse zin) wijzigen en vervolgens ook de forfaitaire beroepskosten, de 
berekeningsparameters voor verschillende fiscale bepalingen (bijvoorbeeld het 
huwelijksquotiënt) en ten slotte de verschuldigde belasting en het nettoloon. Het 
nettovoordeel is dus sterk verschillend van de toegekende vermindering, wat de 
maatregel weinig doorzichtig maakt. 

… of een terugbetaalbaar belastingkrediet? 

 Een terugbetaalbaar belastingkrediet kan op eenzelfde wijze worden toegepast op 
alle soorten beroepsinkomsten, ongeacht of het om looninkomsten gaat of inkomsten 
uit zelfstandige arbeid.  

 Het kan niet alleen in functie van het loon, maar ook van alle belastbare inkomsten 
van de betrokken persoon aangepast worden. 

 Het terugbetaalbaar belastingkrediet bevindt zich in de laatste fase van de 
berekening van de belasting. Zijn impact op het netto-inkomen is dus bijzonder 
duidelijk: elke euro van het belastingkrediet heeft zijn weerslag op het netto-inkomen. 

 Om aan het geheel van de criteria te beantwoorden moet het belastingkrediet 
geïntegreerd worden in de berekening van de bedrijfsvoorheffing en moet het 
aangepast worden in functie van de arbeidstijd. De Afdeling is van mening dat aan 
beide vereisten perfect tegemoet kan gekomen worden tegen een aanvaardbare 
administratieve kost. De integratie in de berekening van de bedrijfsvoorheffing kan 
evenwel enkel geschieden op basis van elementen die door de werkgever gekend 
zijn, dus zonder rekening te houden met andere inkomsten: op dat punt is de 
toestand perfect gelijkaardig aan die welke geldt voor de persoonlijke bijdragen voor 
de sociale zekerheid. 

 De aanpassing in functie van de arbeidstijd kan worden uitgevoerd in het stadium van 
de afhouding van de bedrijfsvoorheffing, vermits deze informatie gekend is door de 
werkgever. Voor het vervolg van de berekening van de belasting volstaat het dat het 
gegeven vermeld wordt op de loonfiches die aan de fiscale administratie worden 
overgemaakt. 

 De aanpassing in functie van de arbeidstijd die wordt uitgevoerd bij de afhouding van 
de bedrijfsvoorheffing laat toe te vermijden dat personen die meerdere deeltijdse 
betrekkingen hebben belastingvoordelen cumuleren die dan weer gedeeltelijk 
terugbetaald moeten worden bij inkohiering. 

De gekozen optie 

Uit de vergelijking van beide instrumenten blijkt dus: 
 dat het terugbetaalbaar belastingkrediet geïntegreerd kan worden in de berekening 

van de bedrijfsvoorheffing en bijgevolg een onmiddellijk effect kan hebben; 
 dat het terugbetaalbaar belastingkrediet doorzichtiger is dan een vermindering van de 

persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid; 
 dat het terugbetaalbaar belastingkrediet van toepassing is op alle soorten 

beroepsinkomsten, hetgeen niet het geval is voor verminderingen van persoonlijke 
bijdragen voor de sociale zekerheid; 

 dat het terugbetaalbaar belastingkrediet indien nodig kan worden aangepast in functie 
van andere parameters dan het loon op basis waarvan het wordt toegekend, wat niet 
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mogelijk is voor een vermindering van de persoonlijke bijdrage voor de sociale 
zekerheid; 

 dat zowel het terugbetaalbaar belastingkrediet als een vermindering van de 
persoonlijke voor de sociale zekerheid, indien nodig, aanpasbaar zijn in functie van 
de arbeidstijd. 

 
Een vermindering van de persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid heeft dus 
geen vanzelfsprekende voordelen ten opzichte van een terugbetaalbaar 
belastingkrediet dat opgenomen wordt in de berekening van de bedrijfsvoorheffing. 
Bovendien stelt het gebruik van het terugbetaalbaar belastingkrediet niet het probleem van 
de compensatie van de begroting van de sociale zekerheid door een alternatieve 
financiering. De Afdeling stelt dus voor eerder het belastingkrediet in aanmerking te 
nemen dan de verminderingen van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid. 
 
 
Zich richten op de lage inkomens  
 
Zoals hierboven aangegeven, moet het effect van het belastingkrediet worden gericht 
op de lage inkomens: de werkloosheidsval bestaat op dit niveau en niet-gerichte 
maatregelen zijn nutteloos ten opzichte van de werkgelegenheidsdoelstelling. De 
inkomensstijgingen hoger op de loonschaal hebben immers geen weerslag meer op de 
participatiegraad en dienen alleen om het beschikbaar inkomen te verhogen.  
 
Het toespitsen op de lage inkomens vereist dat de verminderingen toegekend worden met 
een phasing in en een phasing out, zoals schematisch voorgesteld in Grafiek 10.  
 

Grafiek 10   
Toespitsen op de “making work pay”-maatregelen 

 
 
 
Belasting- 
krediet 
(in €) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Inkomen 
 
De phasing out verhoogt de marginale aanslagvoet, wat kan leiden tot een “lage loonval”. Dit 
is de prijs die moet betaald worden om buitensporige begrotingskosten te voorkomen ten 
opzichte van de vooropgestelde weerslag op de participatiegraad. Dit wordt geïllustreerd in 
Grafiek 11 (48) op basis van het belastingkrediet op de lage activiteitsinkomens, zoals het 
bestond in de oorspronkelijke versie van de hervorming van de personenbelasting voordat 
het in 2004 vervangen werd door de “werkbonus”, toegekend door een verruiming van de 
verlagingen van de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid. 
 

                                                 
48  De grafiek illustreert de weerslag van de maatregelen die van kracht waren bij de invoering 

van de hervorming van de personenbelasting, vóór de afschaffing van het belastingkrediet. 
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De grafiek toont duidelijk aan dat de marginale aanslagvoet van de brutolonen gedurende de 
phasing out van een gerichte verlaging stijgt, ongeacht of het gaat om een vermindering van 
de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid of om een belastingkrediet op de lage 
activiteitsinkomens.  
 

Grafiek 11 

Marginale aanslagvoet van de lage lonen, na belastinghervorming
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Bron: VALENDUC (2002) 
 
 
 
In theorie zouden wij hetzelfde resultaat kunnen bekomen door het tarief van de forfaitaire 
beroepskosten of door het barema van de personenbelasting aan te passen. Wanneer een 
dergelijke verrichting niet gericht wordt op de lage lonen, is ze eerder bedoeld om het 
beschikbare inkomen te verhogen dan om de participatiegraad  te doen toenemen. 
Om doelgericht te blijven is een compenserende correctie op het vlak van de hogere 
loonschalen (of op dat van het belastbaar inkomen indien men het barema aanpast) 
noodzakelijk. 
 
Elk instrument zou zijn specifieke doelstelling moeten behouden. De forfaitaire 
beroepskosten zijn bedoeld om rekening te houden met de uitgaven die iedereen moet 
dragen om zijn inkomsten te verkrijgen; het progressieve barema en de vrijgestelde schijf zijn 
bedoeld om de herverdeling te waarborgen. Als er wordt beslist de belastingen te gebruiken 
om de werkloosheidsval tegen te gaan, moet dat gebeuren door middel van een specifiek 
instrument dat enkel daarvoor ontworpen is. 
 
Sommige ontmoedigingen van het huidige stelsel zouden ook kunnen afgeschaft worden. 
Het meest vanzelfsprekende is het mechanisme tot beperking van de belastingvermindering 
op de werkloosheidsuitkeringen. De cumulatie van deze uitkering met beroepsinkomsten 
leidt tot een dubbele beperking van de belastingvermindering: ten eerste, in verhouding met 
het gedeelte van de werkloosheidsuitkering in de totale beroepsinkomsten en ten tweede, in 
omgekeerde zin met het totaal belastbaar inkomen. Daaruit volgt een stijging van de 
marginale aanslagvoet en van de gemiddelde aanslagvoet die een werkloosheidsval kan 
creëren. Het is echter moeilijk om een maatregel te nemen tot “beperking van de beperking” 
van de belastingvermindering die gericht zou zijn op de lagere lonen en op de nieuwkomers 
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op de arbeidsmarkt. Alleen al de gebruikte woorden maken het duidelijk dat een dergelijke 
maatregel zeer ingewikkeld zou zijn.  
 
In het verlengde daarvan kan het verschil tussen de loonbelasting en de 

et belastingstelsel van de brugpensioenen kan een vervroegde terugtrekking van de 

 elasting van de derde pijler is duidelijk negatief, zoals geïllustreerd in 

 . Het belangrijkste verschil 

 

HET AANTAL GEPRESTEERDE UREN BEÏNVLOEDEN 
derd worden. In theorie is de weerslag 

r kan tevens worden gedacht aan meer gerichte acties, in de lijn van de onlangs genomen 

en ander bijzonder geval zijn de deeltijdse werknemers. In geval van verhoging van het 

                                                

(brug)pensioenbelasting een vervroegde terugtrekking van de werknemers uit de 
arbeidsmarkt aanmoedigen. “(Brug)pensioenbelasting” betekent niet alleen de belasting op 
het brugpensioen of op de wettelijke pensioenen (eerste pijler), maar ook op de 
groepsverzekeringen en op de derde pijler. Een fiscale begunstiging is van toepassing op 
elke pijler van de pensioenregeling: belastingverminderingen voor vervangingsinkomen wat 
de wettelijke pensioenen betreft en het “VVB”-stelsel dat een belastingvrijstelling bij 
inschrijving en een belasting bij de uitkering combineert, wat de tweede en de derde pijler 
betreft.  
 H

werknemers uit de arbeidsmarkt aanmoedigen. Dat was vooral het geval wanneer de 
belastingvermindering hoger was voor de brugpensioenen dan voor de pensioenen; 
daardoor werd iemand waarvan de inkomsten uitsluitend uit het wettelijke 
brugpensioen bestonden, niet-belastingplichtige. Deze belastingvermindering werd 
afgeschaft en de brugpensioenen worden nu belast op dezelfde manier als de 
pensioenen. De individualisering van de belastingverminderingen leidt daarentegen 
tot een stijging van het nettovervangingspercentage van de brugpensioenen en kan 
dus een vervroegde terugtrekking van de werknemers uit de arbeidsmarkt 
aanmoedigen. 
De effectieve b
grafiek 25 (49), wat de pensionering zou aanmoedigen. Nochtans zijn de 
belastingtarieven bij de opname die het fiscale voordeel met zich meebrengen, 
slechts van toepassing binnen de vijf jaren vóór de wettelijke pensioenleeftijd: ze 
moedigen het vervroegd pensioen dus niet aan.  
De toestand is helemaal anders wat de tweede pijler betreft
is dat de fiscale begunstiging van toepassing is vanaf het brugpensioen en derhalve 
ingeval van vervroegde terugtrekking uit de arbeidsmarkt. 

Hier moet de marginale aanslagvoet vermin
dubbelzinnig want het substitutie-effect en het inkomenseffect hebben een 
tegenovergestelde impact. In de praktijk kan dit gebeuren door middel van een vermindering 
van de progressiviteit van het barema. Dit soort maatregelen kost zeer veel als die 
betrekking hebben op de middelste lonen en heeft een weerslag op slechts een fractie van 
de bevolking als die betrekking hebben op de hoge lonen. Het bijkomend gevolg is een 
vermindering van het herverdelend effect van de belasting.  
 
E
maatregelen inzake overuren. De aan de werkgever toegekende vrijstelling van het 
doorstorten van de bedrijfsvoorheffing en de aan de werknemer toegekende 
belastingvermindering verminderen allebei de belastingwig. 
 
E
aantal gepresteerde uren, hangt de weerslag op het nettoloon niet alleen af van de fiscale 
barema’s en de barema’s van de sociale bijdragen, maar ook van de evolutie van de 
inkomensgarantie-uitkering (IGU).  
 

 
49  Zie verder, , blz. 97. Grafiek 25
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2.22 Belasting op arbeid en concurrentievermogen 

Er werd hierboven vermeld dat belasting op arbeid alleen het prijsconcurrentievermogen 
beïnvloedt en dat het verloningsbeleid de belangrijkste factor van het 
prijsconcurrentievermogen is.  
 
Het belastingbeleid speelt dus een ondergeschikte rol. Binnen deze beperkingen is het 
meest geschikte instrument zeker de verlaging van de werkgeversbijdragen. De 
inkomstenbelasting kan alleen een onrechtstreekse rol spelen via hervormingen die de  
loonmatiging beter waarborgen dankzij een herwaardering van het netto-inkomen en/of door 
de spanningen op de arbeidsmarkt weg te nemen. De verlagingen van de sociale bijdragen 
kunnen echter niet gericht worden op de sectoren die blootstaan aan de concurrentie. In dit 
opzicht kan het gebruik van dit instrument met het oog op het concurrentievermogen tot 
verspillingen leiden aangezien de verlagingen op een algemene manier moeten toegekend 
worden, en dus ook aan beschermde sectoren. 
 
Het verbod op de differentiëring tussen sectoren is een zware beperking op het gebruik van 
het belastinginstrument (50). De uitgevoerde beleidsmaatregelen moeten dus op een 
gelijkaardige manier in alle sectoren toegepast worden, zelfs als sommige sectoren meer 
daarvan kunnen genieten, rekening houdend met hun eigenheden. Een recent voorbeeld zijn 
de maatregelen tot vrijstelling van het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing voor de 
ploegenarbeid. Met deze maatregelen wordt een fiscale tegemoetkoming toegekend aan de 
werkgevers, zonder differentiëring tussen sectoren, maar zij heeft het meeste effect in 
sommige industriële sectoren die blootstaan aan de concurrentie (vooral de autosector). 
 
Wanneer men zich concentreert op het verband tussen belasting op arbeid en 
concurrentievermogen, wordt de problematiek van het concurrentievermogen beperkt want 
er wordt geen rekening meer gehouden met de structurele dimensie. Welnu, deze 
dimensie is belangrijk voor een economie zoals die van België waarin het loon- en 
heffingsniveau relatief hoog zijn. Het belastingbeleid kan ook een rol spelen via stimuli voor 
O&O, innovatie en opleiding. Daarom werden de vrijstellingen van het doorstorten van de 
bedrijfsvoorheffing voor de onderzoekers gedurende de voorbije jaren verhoogd. Deze 
maatregel wordt thans algemeen toegepast en vervangt sinds 1 januari 2007 de vrijstelling 
van (vennootschaps)belasting voor bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek.  
 
De Afdeling stelt vast dat het fiscale instrument minder gebruikt wordt in andere gebieden die 
bijdragen tot het bepalen van het structurele concurrentievermogen. Dat is met name het 
geval voor de opleiding. De onmiddellijke aftrekbaarheid van de opleidingsuitgaven kan 
beschouwd worden als een stimulans op zich: aangezien de opleiding als een investering 
beschouwd wordt, komt de volledige aftrekbaarheid van de uitgaven neer op een 100% 
afschrijving voor het eerste jaar; deze fiscale behandeling is voordeliger dan die voor inbreng 
van lichamelijk kapitaal. 
Volgens de Afdeling zouden fiscale stimulansen – zoals de aftrekbaarheid van meer dan 
100% van de opleidingsuitgaven – kunnen worden overwogen, aangezien die stimulansen 
en de overeenstemmende fiscale uitgaven verantwoord worden door positieve externe 
effecten die voortkomen uit de investering in menselijk kapitaal. 

                                                 
50  De rechtsgrond van dit verbod is de Europese regelgeving inzake staatssteun.  
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2.3 De budgettaire beperking 

De door de Afdeling vooropgestelde doelstellingen moeten worden gesteld tegenover de 
budgettaire beperking die het mogelijk maakt de beschikbare middelen te beoordelen De 
Afdeling heeft deze beperking beoordeeld op basis van vooruitzichten bij ongewijzigd beleid, 
welke werden opgesteld door het Federaal Planbureau, en op basis van scenario’s en 
aanbevelingen van de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” van de HRF. 
 

2.31 De budgettaire vooruitzichten bij ongewijzigd beleid 

Tabel 19 
  Budgettaire vooruitzichten 2007-2012 - % van het bbp  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Gezamenlijke overheid 

Saldo 
begrotingsverrichtingen 0,1 -0,5 -0,3 -0,1 0,0 0,1 

Primair saldo 4,0 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 
Verschil t.o.v. 
Stabiliteitsprogramma 

-0,2 -1,0 -1,0 -1,0 n.b. n.b. 

Federale overheid 
Saldo 
begrotingsverrichtingen -0,3 -0,7 -0,2 0,0 0,4 0,7 

Primair saldo 3,4 2,9 3,2 3,3 3,5 3,7 
Bron: Federaal Planbureau (2007) 
 
Tabel 19 vermeldt de meest recente belangrijkste elementen van de budgettaire 
vooruitzichten op middellange termijn. De jaarlijkse oefening door het Federaal Planbureau 
gebeurt bij ongewijzigd beleid en op basis van de in april 2007 beschikbare gegevens en van 
vóór die datum genomen beslissingen.  
 
Het saldo van de begrotingsverrichtingen is negatief voor de periode 2008-2010 voor de 
gezamenlijke overheid en tot 2009 voor de federale overheid. Voor de periode 2007-2008 is 
het tekort van de federale overheid hoger dan dat voor de gezamenlijke overheid.  
Het primair saldo daalt trendmatig tot 3,3% van het bbp op het einde van de periode. Ter 
herinnering, België mocht de euro invoeren door de verbintenis aan te gaan het primair saldo 
op +6% van het bbp te houden zodat tegen een bevredigend tempo de verhouding van de 
overheidsschuld ten opzichte van het bbp van 60%, welke opgenomen is in de 
convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht, bereikt zou worden. Ongeacht de 
Europese vereisten is het behouden van het primair overschot op een hoog niveau ook 
noodzakelijk om de schok van de vergrijzing in goede omstandigheden het hoofd te bieden.  
 
Met de evolutie bij ongewijzigd beleid kunnen de doelstellingen van het stabiliteitspact niet 
bereikt worden. Bij ongewijzigd beleid staan dus alle budgettaire knipperlichten op rood: 
negatief vorderingensaldo tot 2009, onvoldoende primair saldo, vertraging ten opzichte van 
het bereiken van de stabiliteitsdoelstellingen. Het begrotingstraject zal dus moeten gewijzigd 
worden en restrictief zijn.  
 
Men mag niet meer rekenen op een omgekeerd sneeuwbaleffect om manoeuvreerruimte te 
vinden. Rekening houdend met de hierboven beschreven budgettaire vooruitzichten, is er 
dus geen plaats voor een verlaging van de belasting op arbeid die niet gecompenseerd zou 
worden door de stijging van andere heffingen of door uitgavenverlagingen. 
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2.32 Scenario’s en aanbevelingen van de Afdeling “Financieringsbehoeften” 
van de HRF 

De Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” van de Hoge Raad van Financiën 
heeft op 15 maart jl. een rapport overgemaakt dat budgettaire trajecten op middellange en 
lange termijnen aanbeveelt. Volgens de Afdeling is de volledige prefinanciering van de 
vergrijzing niet raadzaam want het saneringswerk zou volledig ten laste zijn van de volgende 
legislatuur, wat niet neutraal is op intertemporeel vlak. De Afdeling is ook van mening dat het 
louter behoud van het begrotingsevenwicht niet volstaat: begrotingsoverschotten moeten 
gerealiseerd worden. De Afdeling “Financieringsbehoeften” bestendigt de 
begrotingsdoelstellingen voor 2010 die opgenomen zijn in het recentste 
stabiliteitsprogramma van België, maar meent dat hogere begrotingsoverschotten moeten 
gerealiseerd worden na dat jaar.  
 
Dat betekent volgens de Afdeling “Financieringsbehoeften” dat inspanningen tot 
begrotingsaanpassing noodzakelijk zijn. In deze context beveelt ze aan dat de ontvangsten 
eigen aan elk overheidsniveau, in % van het bbp, ongewijzigd blijven.  
Dat betekent concreet dat de verhouding van de totale overheidsontvangsten (niet-fiscale 
ontvangsten inbegrepen) ten opzichte van het bbp constant moet blijven. De eenmalige 
verrichtingen van de laatste jaren moeten dus gecompenseerd worden en er mogen geen 
dergelijke verrichtingen meer aangegaan worden; de voorkeur dient daarentegen uit te gaan 
naar structurele maatregelen. 
 
Deze aanbevelingen worden overgenomen in dit rapport. Dat betekent dat de verlaging van 
de belasting op arbeid gecompenseerd moet worden door de verhoging van andere 
heffingen. In feite zou zij zelfs overgecompenseerd moeten worden om de eenmalige 
verrichtingen van de laatste jaren te kunnen neutraliseren. Wat dit laatste punt betreft, is de 
Afdeling van mening dat de regering de noodzakelijke maatregelen moet nemen. Ze beperkt 
zich hier tot het voorstellen van richtsnoeren voor hervormingen die de werkgelegenheid en 
het concurrentievermogen ten goede komen en die binnen het begrotingskader blijven.  

2.4 Besluit 
Er bestaan verschillende mogelijke doelstellingen voor een verlaging van de belasting 
op arbeid, maar de Afdeling adviseert voorrang te geven aan de werkgelegenheid. 
Deze keuze kan verklaard worden door de te lage werkgelegenheidsgraad in België en 
de ongunstige gevolgen daarvan zowel op sociaaleconomisch vlak 
(ondertewerkstelling, werkloosheid, sociale uitsluiting en ongelijkheden) als wat de 
financiering van de vergrijzing van de bevolking betreft.  
Dat betekent helemaal niet dat de doelstelling inzake concurrentievermogen 
opgegeven wordt: er bestaat trouwens een zeer nauwe band tussen werkgelegenheid 
en concurrentievermogen en een verlaging van de arbeidskosten zal de 
concurrentiepositie van België verbeteren. De Afdeling meent echter dat de verlaging 
van de belastingwig niet het belangrijkste instrument kan zijn voor het 
prijsconcurrentievermogen: die doelstelling halen is de taak van het loonbeleid, en 
derhalve die van de sociale partners. De Afdeling is van mening dat het 
belastingbeleid eveneens een rol kan spelen om het structurele 
concurrentievermogen te verbeteren. 
 
Uit de voorrang die aan de werkgelegenheid gegeven wordt, volgt de keuze van de 
instrumenten. De Afdeling beveelt aan dat de actie op de lage lonen gericht wordt, 
zowel wat de arbeidsvraag betreft (loonkosten) als voor de ondersteuning van het 
arbeidsaanbod (nettolonen). Ze geeft dan ook logischerwijs de voorkeur aan 
verlagingen van de werkgeversbijdragen gericht op de lage lonen, en aan een 
terugbetaalbaar belastingkrediet dat in aanmerking wordt genomen in de berekening 
van de bedrijfsvoorheffing, voor de herwaardering van de lage activiteitsinkomens.  
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De gerichtheid op de lage lonen wordt gemotiveerd door de effecten op de 
werkgelegenheid en door de budgettaire beperkingen. Als de budgettaire marges het 
mogelijk maken, kan een algemene verlaging van de belasting op arbeid overwogen 
worden, wat welkom zou zijn in het kader van een ontwikkeling naar een 
kennismaatschappij. 
 
Om de bepalende factoren van het structurele concurrentievermogen te beïnvloeden, 
is de Afdeling van mening dat stappen naar verdere vrijstellingen van het doorstorten 
van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers gezet moeten worden, en dat het 
opportuun zou zijn fiscale stimulansen voor opleidingsuitgaven in overweging te 
nemen.  
 
De Afdeling heeft deze instrumenten gekozen op basis van wat thans gekend is over 
de voor- en nadelen van de verschillende instrumenten. Zij pleit voor een regelmatige 
beoordeling van de doeltreffendheid van de gevoerde beleidsmaatregelen en bijgevolg 
van de gepastheid van de verschillende gebruikte instrumenten. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het belastingkrediet op de lage inkomens of voor de fiscale 
maatregelen ten gunste van O&O en opleiding. 
 
De budgettaire vooruitzichten, zowel bij ongewijzigd beleid als normatief 
(stabiliteitsplan), doen duidelijk uitschijnen dat een daling van de fiscale of sociale 
heffingen enkel geïntegreerd kan worden in een globaal restrictieve oriëntatie van het 
begrotingsbeleid. Dit betekent dat ofwel de uitgaven van de overheid verlaagd moeten 
worden ofwel dat compensaties binnen de fiscaliteit gezocht moeten worden. 
Aangezien de Afdeling niet bevoegd is om zich uit te spreken over 
uitgavenbeperkingen, heeft zij het restrictieve karakter vertaald door op zoek te gaan 
naar compensaties binnen de fiscaliteit. 
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Hoofdstuk 3 
Welke compensaties ? 

De daling van de belasting op arbeid in loondienst is noodzakelijk en de doelstelling van het 
creëren van werkgelegenheid zal des te beter gehaald worden naarmate die daling op de 
lage lonen gericht wordt.  
 
Zoals hierboven vermeld, noodzaakt de restrictieve oriëntatie van het begrotingsbeleid ertoe 
naar compensaties te zoeken gezien de Afdeling niet bevoegd is om zich uit te spreken over 
uitgavenbeperkingen. 
 
Men kan van oordeel zijn dat de terugverdieneffecten van de verlaging van de belastingwig 
op arbeid voor deze compensaties zouden zorgen. Dat zou enkel zo zijn indien de maatregel 
zichzelf financiert, hetgeen slechts het geval zou zijn in uitzonderlijke omstandigheden. 
Compenserende maatregelen blijven dus noodzakelijk. Zij hebben zelf negatieve 
bijwerkingen. Idealerwijze zou er naar een budgettaire compensatie ex-post gezocht moeten 
worden die rekening houdt met de nevenwerkingen van de verschillende maatregelen die de 
belastingdruk verhogen of verlagen. 
 
De Afdeling heeft naar deze compensaties gezocht op basis van twee categorieën van 
determinanten, zowel interne als externe: 
- De vergelijking tussen de fiscale druk op het kapitaal en die op consumptie geeft de 

externe determinanten. Hun weerslag varieert in functie van de belastbare 
grondslagen en van de betrokken belastingen. Als de belastbare grondslag 
betrekkelijk immobiel is, zal een belastingverschil met de buurlanden zonder nadelige 
gevolgen blijven. Dat zal niet meer het geval zijn indien de belastbare grondslag 
mobiel is: er is dan een risico op verplaatsing van de belastbare grondslag dat des te 
groter is naarmate de fiscale concurrentie sterk is. In dergelijke toestanden kan 
blijken dat het niet aangewezen is de belastingdruk te verhogen. Daardoor is de 
mogelijkheid tot financiering van een daling van de belasting op arbeid door bij 
voorbeeld een stijging van de vennootschapsbelasting zeer beperkt. De 
concurrentiedruk is daarentegen duidelijk minder groot voor de belasting op 
consumptie: het grensoverschrijdend verkeer bestaat zeker, maar de Afdeling was 
van mening dat het niet aangewezen was met dit aspect rekening te houden, wegens 
het ontbreken van degelijke studies die het mogelijk maken dit effect behoorlijk te 
kwantificeren. Wat de belasting op kapitaal betreft, zijn sommige belastbare 
grondslagen ook minder mobiel dan andere. De internationale vergelijking heeft ook 
te maken met de benchmarking: richtsnoeren met het oog op fiscale hervormingen 
kunnen afgeleid worden uit een vergelijking van de heffingsstructuren. 

- De tweede categorie van determinanten is intern. De Afdeling heeft de mogelijkheden 
tot uitbreiding van de belastbare grondslagen onderzocht, voornamelijk voor de 
personenbelasting en voor de btw. Wat de vennootschapsbelasting betreft, zijn die 
mogelijkheden al onderzocht in een vorig rapport (51) en gelden de resultaten 
grotendeels nog steeds; de hervorming van 2002 heeft immers geen rekening 
gehouden met de meeste in dat rapport opgenomen mogelijkheden tot uitbreiding van 
de belastbare grondslag. 

In dit hoofdstuk zullen wij ons beperken tot de identificatie van de mogelijke 
compensatiebronnen, in het licht van de internationale vergelijking en de mogelijkheid tot 
uitbreiding van de belastbare grondslagen. Het opsporingswerk wordt afgesloten met de 
keuze van de scenario’s waarvan de voor- en nadelen in hoofdstuk 4 worden onderzocht. 
                                                 
51  Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (2001) 
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3.1 De externe determinanten: wat leert ons een internationale 
vergelijking? 

3.11 De belasting op consumptie 

A. TOTALE BELASTING 
Grafiek 12 geeft in detail de impliciete belastingtarieven op consumptie in de landen van de 
EU27. 
De impliciete aanslagvoet van de consumptie wordt berekend door de som van de btw, de 
accijnzen en de andere belastingen op de consumptie van goederen en diensten te delen 
door de eindconsumptie van de gezinnen (52). 
Over de laatste elf jaren is de gemiddelde belasting op consumptie in België lager dan in de 
buurlanden, met uitzondering van Duitsland (53). In 2005 ligt onze impliciete aanslagvoet 
zeer dicht bij het gemiddelde van de EU15 en van de EU25. 
 

Grafiek 12 

Impliciet belastingtarief op de consumptie
Gemiddelde 1995-2005
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Over de laatste elf jaren is het impliciete belastingtarief op consumptie gestegen met 
1,6 punten, d.w.z. een grotere verhoging dan de (niet-gewogen) gemiddelde stijging in de 
EU15 en de EU25. De belangrijkste stijgingsfactor is in België te vinden op het vlak van de 

                                                 
52  Het betreft hier de methodologie van de Europese Commissie. Zie EUROPEAN 

COMMISSION (2007). 
53  Het impliciete belastingtarief van Luxemburg lijkt hoog. Dit kan verklaard worden door het feit 

dat het grensverkeer het aandeel van de meest belaste producten in het totale bedrag van de 
private consumptie op het grondgebied verhoogt. De hoge impliciete aanslagvoet zou ook 
verklaard kunnen worden door een slechte statistische weergave van het grensverkeer. 
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accijns en is voornamelijk toe te schrijven aan het kliksysteem. Over de laatste elf jaren was 
er geen aanzienlijke aanpassing van de btw-tarieven.  
 
 
 

Tabel 20 
Belasting op consumptie in de EU-landen  

   Gemiddelde Variatie 
  2005 1995-05 1995-05 
BE België 22.2 21.6 1.6 
BG Bulgarije 24.6 21.2   
CZ Tsjechische Republiek 22.1 20.2 0.1 
DK Denemarken 33.7 32.9 3.2 
DE Duitsland 18.1 18.5 -0.7 
EE Estland 23.8 20.1 3.2 
EL Griekenland 17.0 18.1 -0.5 
ES Spanje 16.3 15.5 1.8 
FR Frankrijk 20.2 21.1 -1.3 
IE Ierland 27.2 25.6 2.3 
IT Italië 16.9 17.3 -0.5 
CY Cyprus 19.3 14.0 7.2 
LV Letland 20.4 18.9 1.1 
LT Litouwen 16.5 17.9 -1.1 
LU Luxemburg 24.3 22.6 3.3 
HU Hongarije 26.5 27.5 -4.4 
MT Malta 19.2 16.0 3.8 
NL Nederland 25.4 24.0 2.2 
AT Oostenrijk 21.3 21.4 1.0 
PL Polen 19.8 19.3 -1.6 
PT Portugal 20.0 19.6 0.9 
RO Roemenië 18.5 16.9   
SI Slovenië 24.5 24.6 -0.6 
SK Slovakije 21.9 22.5 -5.2 
FI Finland 27.6 28.2 0.0 
SE Zweden 28.1 27.3 0.2 
UK Verenigd Koninkrijk 18.7 19.4 -1.5 

EU25 (niet gewogen) 22.1 19.4 0.6 
EU15 (niet gewogen) 22.5 22.2 0.8 

Bron: EUROPEAN COMMISSION (2007) 
 

B. GRONDSLAG EN TARIEVEN VAN DE BTW 
 
Het Belgische normale btw-tarief van 21% behoort veeleer tot de hoogste van Europa en is 
hoger dan de door de buurlanden toegepaste normale btw-tarieven. De macro-economische 
weerslag van de grensoverschrijdende handel moet in rekening worden gebracht hoewel die 
gerelativeerd moet worden.  
 
Het normale btw-tarief wordt in Grafiek 13 vergeleken met de “doeltreffendheidsindicator” die 
door de OESO wordt berekend en die de mate van eenvormigheid van de btw tracht te 
meten. Deze indicator wordt berekend door het impliciete belastingtarief, dat wordt bekomen 
door de btw-ontvangsten te delen door hun macro-economische grondslag, te delen door het 
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normale tarief: hoe meer vrijstellingen, hoe lager de indicator. De vrijstellingen kunnen 
voortkomen uit de btw-richtlijn zelf of uit overgangsbepalingen die in die richtlijn vervat zijn. 
Zij kunnen ook verklaard worden door vrijstellingsdrempels en bijzondere stelsels voor kleine 
ondernemingen. Hoe lager de verlaagde tarieven zijn en hoe hoger het gedeelte is van de 
grondslag waarop deze verminderde tarieven worden toegepast, hoe lager de indicator is. 
Deze indicator geeft dus onder meer de mogelijke uitbreiding van de belastbare grondslag 
aan. 
 

Grafiek 13 
 
 Grondslag en tarieven van de btw - 2003
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België behoort veeleer tot de OESO-landen met een hoog belastingtarief en een beperkte 
grondslag. In België zou de belastbare grondslag dus uitgebreid kunnen worden. Dat wil 
echter niet zeggen dat de verruiming van de grondslag binnen het kader van de richtlijn 
mogelijk is. Een lage doeltreffendheidscoëfficiënt kan ook verklaard worden door een groter 
aandeel van activiteiten die door de richtlijn vrijgesteld worden. 
 
In het onderstaande kader staat de lijst van de door de richtlijn vrijgestelde activiteiten. De 
belangrijkste commerciële activiteiten daarbij zijn de verzekeringen, de financiële diensten en 
de verhuur van onroerende goederen. De onderwerping van deze activiteiten aan de btw 
veronderstelt dus een wijziging van de richtlijn. Sommige van deze activiteiten, bijvoorbeeld 
de verzekeringen, zijn al onderworpen aan bijzondere belastingen die zouden vervangen 
moeten worden door de btw en waaraan de btw niet toegevoegd zou moeten worden.  
 
Sommige vrijstellingen worden verleend door overgangsbepalingen in de richtlijn ( )54 . Dat is 
onder meer het geval voor de erelonen van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders 
alsook  voor de verkopen van bouwterreinen. 
 
 

                                                 
54 De overgangsperiode loopt tot de invoering van het definitieve btw-stelsel. 
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De van btw vrijgestelde activiteiten 
 
De vrijgestelde activiteiten van algemeen belang zijn onder meer: 
 
- openbare postdiensten 
- ziekenhuizen * 
- medische en paramedische beroepen 
- tandartsen, tandtechnici 
- maatschappelijk werk, sociale zekerheid * 
- bescherming van kinderen en jongeren * 
- onderwijs * 
- activiteiten van politieke, syndicale, religieuze en levensbeschouwelijke instellingen * 
- sommige diensten in verband met sport en cultuur * 
- ziekenvervoer 
- niet-commerciële activiteiten van openbare radio- en televisieorganisaties 
 
Indien zij niet gedaan worden door publiekrechtelijke instellingen, kan de vrijstelling voor de activiteiten, gemerkt 
met *, door de lidstaten ontnomen worden. 
 
De vrijstellingen voor andere activiteiten betreffen onder meer: 
 
- verzekeringen 
- financiële diensten zoals kredietverlening, financiële rekeningen, deposito's, verrichtingen inzake 

deviezen en aandelen, beheer gemeenschappelijke beleggingsfondsen * 
- postzegels met frankeerwaarde 
- kansspelen, weddenschappen 
- levering "niet-nieuwe" gebouwen en bijhorende terreinen * 
- levering andere onbebouwde onroerende goederen dan bouwterreinen * 
- verpachting en verhuur van onroerende goederen *, met uitzondering van hotels, campings, 

parkeerruimte voertuigen, blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines, safeloketten en andere 
handelingen die door de lidstaten uitgesloten kunnen worden (in België gebeurt dat voor de onroerende 
leasing en de ter beschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen) 

 
Voor de activiteiten gemerkt met * kunnen de lidstaten de belastingplichtigen het keuzerecht voor belastingheffing 
verlenen (in België gebeurt dat bv. voor betalings- en ontvangstverrichtingen). 
 

C. DE ACCIJNZEN 
De opbrengst van de accijnzen is voornamelijk afkomstig uit tabak, dranken en brandstoffen. 
 
De onderstaande grafieken vergelijken de Belgische accijnzen op die producten met het 
Europese minimumtarief en met de accijnzen van de buurlanden (55). Rekening houdend 
met de mogelijke weerslag van het grensoverschrijdend verkeer, werd Luxemburg 
toegevoegd aan de landen van het “beperkte kader” (Duitsland, Frankrijk, Nederland). 
 
Voor alle producten gebeurt de vergelijking ten opzichte van België. Het Belgische tarief 
krijgt index 100, behalve in de gevallen waarvoor er in België geen accijnzen van toepassing 
zijn (geval van de LPG). De grijs gekleurde zone duidt het verschil aan tussen het Belgische 
tarief en het Europese minimumtarief. 

                                                 
55  Voor de sigaren, de cigarillo’s en de rooktabak laten de beschikbare gegevens niet toe in de 

grafiek rekening te houden met de specifieke accijns. 
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Grafiek 14 
 

Accijnstarieven op brandstoffen
(België = 100)
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(*) Ten opzichte van België (100) bevindt Duitsland zich voor aardgas op 556 en Nederland op 

1.585. Steeds ten opzichte van België (100) bevindt Duitsland zich voor elektriciteit op 1.074 
en Nederland op 3.751. 

 

Grafiek 15 
 

Accijnzen op tabakswaren en alcohol
(België = 100)
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De belangrijkste besluiten zijn de volgende: 
 
- Wat de accijnzen op brandstoffen betreft, zit België reeds boven het Europese 

minimumtarief, behoudens voor huisbrandolie en voor LPG dat bij ons niet 
onderworpen is aan accijnzen. De vergelijking met de buurlanden is tegelijkertijd 
relevanter en meer genuanceerd. België neemt een middenpositie in met betrekking 
tot benzine; maar wat diesel en huisbrandolie betreft, zit België onder de buurlanden, 
behalve Luxemburg. Welnu, er bestaat een risico op grensoverschrijdend verkeer 
voor diesel maar niet voor huisbrandolie. Voor elektriciteit en aardgas, bevinden wij 
ons boven het Europese minimumtarief maar ruimschoots onder de tarieven die van 
kracht zijn in Duitsland en Nederland. 

 
- Wat de tabakswaren betreft, bevinden wij ons globaal boven het peil van de 

buurlanden. 
 
- Wat accijnzen op alcohol betreft, zit België, in het algemeen, al boven het Europese 

minimumtarief en boven de meeste buurlanden voor alle producten voor 
eindconsumptie. 

 
Er blijft dus, in het licht van deze internationale vergelijking, enige ruimte voor 
accijnsverhogingen. Deze hebben voornamelijk betrekking op diesel en huisbrandolie en in 
mindere mate op tabak, in de veronderstelling dat een tarief dat hoger is dan dat van de 
buurlanden, geen buitensporig grensverkeer veroorzaakt en ermee rekening houdend dat 
het verbruik meer en meer negatief reageert op het gecombineerde effect van prijsstijgingen 
en verordeningen. 
 

3.12 De belasting op kapitaalinkomsten 

A. EEN GLOBAAL OVERZICHT: DE IMPLICIETE AANSLAGVOETEN 
 
Over de laatste elf jaren ligt het gemiddelde impliciete belastingtarief (56) op 
kapitaalinkomsten in België boven het gemiddelde van de EU15 en van de EU25. Na 
vergelijking met de buurlanden kan vastgesteld worden dat enkel Frankrijk zich boven België 
bevindt. Het gemiddelde van de Europese Unie wordt echter scheefgetrokken door de 
onbeschikbaarheid van de impliciete belastingtarieven op kapitaal van verschillende nieuwe 
lidstaten. Dezelfde vaststelling kan worden gedaan voor het impliciete 
vennootschapsbelastingtarief. 
 
In België gaat de belasting op kapitaal duidelijk in stijgende lijn over de laatste elf jaren 
(+9,3 punten). Dat is geen typisch Belgische situatie: er zijn nog grotere stijgingen in 
Denemarken (+16,5 punten), in Spanje (+15,7 punten) en in Ierland (+15,5 punten). 
 

                                                 
56  Zoals voor het impliciete belastingtarief op de consumptie wordt de methodologie van de 

Europese Commissie gebruikt (European Commission, 2007). In de teller staan de 
vennootschapsbelasting, de belasting op kapitaalinkomsten, de eventuele belastingen op 
meerwaarden, de belastingen op het bezit of de overdracht van vermogensbestanddelen 
alsook verscheidene belastingen op de productie. De noemer bevat het netto-
exploitatieoverschot van de vennootschappen en de inkomsten uit vermogen van de 
vennootschappen en van de gezinnen (met uitsluiting van dubbeltelling van de dividenden). 
De impliciete aanslagvoet van de vennootschapswinsten omvat slechts de door hen betaalde 
belastingen en de winsten die zij verwezenlijkt hebben. 
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Grafiek 16 

Impliciete aanslagvoet van kapitaal
Gemiddelde 1995-2005
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Grafiek 17 
 Impliciete aanslagvoet van de winst van vennootschappen 
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Tabel 21 
Belasting op kapitaal in de EU-landen  

  Totaal kapitaal Winst vennootschappen 
   Gemiddelde Variatie  Gemiddelde Variatie 
  2005 1995-05 1995-05 2005 1995-05 1995-05 
BE België 34.5 30.2 9.3 23.7 23.4 4.3 
BG Bulgarije - 12.3   - 13.5   
CZ Tsjechische Republiek 23.2 23.1 -3.2 26.0 32.1 -21.2 
DK Denemarken 46.5 36.2 16.5 27.9 23.9 7.6 
DE Duitsland 23.3 24.3 0.8 - -   
EE Estland 8.1 12.3 -16.6 6.2 11.7 -22.8 
GR Griekenland - 15.7   - 21.3   
ES Spanje 36.0 27.9 15.7 41.2 33.1   
FR Frankrijk 38.9 36.1 7.7 29.1 27.3 8.1 
IE Ierland 41.4 32.6 15.5 - -   
IT Italië 29.0 28.7 3.1 20.7 19.7 6.5 
CY Cyprus - -   - -   
LV Letland - 11.1   - 8.6   
LT Litouwen 11.4 12.3 -3.7 7.8 6.8 -3.4 
LU Luxemburg - -   - -   
HU Hongarije - -   - -   
MT Malta - -   - -   
NL Nederland 21.2 22.4 0.0 13.2 18.7 -6.6 
AT Oostenrijk 23.1 27.2 -2.5 21.4 25.4 -1.2 
PL Polen 22.2 21.8 0.7 22.4 37.2 -24.4 
PT Portugal - 26.8   - 19.7   
RO Roemenië - -   - -   
SI Slovenië - -   - -   
SK Slovakije 14.4 19.2 -19.2 23.3 28.7   
FI Finland 26.7 29.4 -1.8 18.3 22.1 -1.2 
SE Zweden - 28.8   - 21.9   
UK Verenigd Koninkrijk 37.6 36.6 4.3 18.6 20.2 -0.6 

EU25 (niet gewogen) 27.3 36.6 3.2 21.4 20.2 -0.9 
EU15 (niet gewogen) 32.6 29.0 8.4 23.8 22.7 5.6 

Bron: EUROPEAN COMMISSION (2007) 
 
 
De schommelingen van de impliciete aanslagvoeten op kapitaal en op de winst van de 
vennootschappen moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Deze tarieven zijn immers 
onderworpen aan contracyclische bewegingen die als volgt kunnen worden verklaard. De 
negatieve vennootschapsresultaten worden afgetrokken van de positieve resultaten in de 
nationale rekeningen: het gaat dus om een compenserende verrichting. Anderzijds betalen 
alleen de winstgevende ondernemingen belasting en beïnvloeden de verliezen van de 
andere ondernemingen de vennootschapsbelasting alleen wanneer die afgetrokken worden. 
Tijdens een recessieperiode wordt een daling van de noemer van het impliciete 
belastingtarief vastgesteld, en derhalve een stijging van de verhouding. Na afloop van de 
recessie trekken de ondernemingen, in de opgaande cyclusfase, hun verliezen op fiscaal 
vlak af en verhogen ze hun rendabiliteit. De noemer wordt dus verhoogd en de teller 
verlaagd, wat leidt tot een vermindering van het impliciete belastingtarief. 
 
Voor België zijn de evoluties van de impliciete belastingtarieven in detail geanalyseerd in 
VALENDUC (2006). Uit die analyse blijkt dat de variaties van het impliciete belastingtarief 
voornamelijk te verklaren zijn door de cyclische invloeden. Deze variaties weerspiegelen dus 



 70

alleen zeer gedeeltelijk de discretionaire maatregelen. Globaal gezien hebben die eerder 
bijgedragen tot een verlaging van het impliciete belastingtarief dan tot een verhoging. 

B. HET SPAREN OF HET INVESTEREN BELASTEN : VERSCHILLENDE ECONOMISCHE EFFECTEN 
Het impliciete belastingtarief op kapitaal omvat belastingen van zeer verschillende aard: 
belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, belasting op de winst van de 
vennootschappen, belasting op transacties met en op het bezit van vermogensactiva 
(waaronder onroerende goederen). De draagwijdte van de internationale vergelijking varieert 
zeer sterk in functie van de categorieën van betrokken belastingen omdat de economische 
effecten van de verschillende categorieën van heffingen sterk kunnen verschillen. 
 
Het is bekend dat onroerende goederen weinig delokaliseerbaar zijn: belastingverschillen 
tussen investeringen in onroerende goederen hebben dus niet hetzelfde effect als op 
financiële activa. 
Ook moet een onderscheid gemaakt worden tussen de spaarfiscaliteit en de fiscaliteit van de 
investeringen. 
Voor een kleine open economie is de intrestvoet op wereldvlak een gegeven. Een 
investering in België moet, na vennootschapsbelasting, de intrestvoet op wereldvlak 
opbrengen: de kapitaalkosten worden dus verhoogd door de vennootschapsbelasting en 
verminderd door de fiscale steunmaatregelen. De fiscaliteit is zeker niet het enige in rekening 
gebrachte element voor de keuze van de plaats van vestiging; toch blijkt dat element steeds 
belangrijker. De jongste werkzaamheden over het verband tussen de rechtstreekse 
investeringsstromen en de fiscaliteit zijn met name tot de volgende besluiten gekomen. 
- Volgens een meta-analyse van de empirische studies over het verband tussen de 

fiscaliteit en de rechtstreekse investeringen, komt de reactie van die laatste overeen 
met een semi-elasticiteit van 3,3: dat betekent dat een verlaging met één punt van het 
gemiddeld effectief vennootschapsbelastingtarief leidt tot een stijging met 3,3% van 
de rechtstreekse investeringsstromen. De elasticiteit varieert echter sterk in functie 
van de indicator van de fiscale lasten en van het soort gebruikte gegevens. Volgens 
DE MOOIJ en EDERVEEN (2005) zou de gemiddelde semi-elasticiteit 2,05 bedragen 
bij het nominale belastingtarief, 3,48 bij het marginale effectieve tarief (King-Fullerton) 
en 5,90 bij het gemiddelde effectieve tarief (Devereux-Griffith).  

- De reactie van de rechtstreekse investeringsstromen ten opzichte van de fiscale 
variabelen zou niet lineair zijn: grote verschillen in tarieven zouden in verhouding een 
grotere weerslag hebben ten opzichte van kleine verschillen. Zij zou ook 
asymmetrisch zijn: het gunstige karakter van een in vergelijking lage fiscaliteit zou 
minder belangrijk zijn dan het ongunstigere karakter van een in vergelijking hoge 
fiscaliteit (BENASSY en QUERE (2003)). 

- Hoe meer verklarende variabelen in de econometrische vergelijkingen naar de 
determinanten van de rechtstreekse investeringen toegevoegd worden, hoe kleiner 
het aantal daarvan dat kan verklaard worden door de fiscale variabele: afzonderlijk 
beschouwd, overschaduwt de fiscale variabele dus andere determinanten zoals de 
grootte van de markt en de loonkosten per eenheid product (57). 

Hoewel de kapitaalkosten verhoogd worden door de vennootschapsbelasting, heeft die 
laatste geen weerslag op het spaarrendement aangezien de Belgische economie “price-
taker” is op de kapitaalmarkt: het rendement van het in België geïnvesteerde spaargeld komt 
overeen met de intrestvoet op wereldvlak verminderd met de belasting op spaargeld 
waarvan de vennootschapsbelasting geen deel uitmaakt.  
 
In dat conceptuele kader worden de kapitaalkosten dus niet verhoogd door de belasting op 
spaargeld. Indien de belastingheffing gebeurt in het land waar het sparen gelokaliseerd is, 
zal de verhoging van de belasting de lokalisatie van het sparen wijzigen en dat des te meer 
naarmate de elasticiteit van het sparen ten opzichte van het nettorendement hoog is. Indien 
                                                 
57  Zie HAJKOVA e.a (2006). 
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daarentegen de belastingheffing op het sparen plaatsvindt op de woonplaats, wat ook de 
lokalisatie ervan zij, zal een stijging van de belasting zonder gevolg zijn voor de lokalisatie 
van het sparen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een doeltreffende informatie-uitwisseling 
tussen de betrokken landen is.  
 
Aangezien België deel uitmaakt van de eurozone, heeft een delokalisatie van het spaargeld 
binnen de eurozone evenwel geen weerslag op het evenwicht tussen sparen en 
investeringen: het spaargeld wordt niet zeldzamer op de markt, het wordt gewoon verplaatst 
binnen de markt. In tegenstelling tot wat gebeurde in het tijdperk van de Belgische frank, is 
er nu geen kapitaalvlucht meer. De substitueerbaarheid met andere gedelokaliseerde 
spaarvormen verlaagt weliswaar de belastingopbrengst en kan een deel van de bancaire 
activiteit delokaliseren, maar heeft geen weerslag op het marktevenwicht. 
 
Op internationaal niveau wordt de druk voor informatie-uitwisseling inzake fiscaliteit steeds 
groter. België blijft momenteel aan de zijlijn staan en zet zich schrap op een fiscaal gebruik 
van het bankgeheim dat, binnen de OESO, alleen wordt toegepast door Zwitserland, 
Oostenrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Deze druk tot informatie-uitwisseling komt 
onder meer tot uiting in de Spaarrichtlijn: de belastingheffing in de woonstaat en de 
automatische en veralgemeende informatie-uitwisseling over de inkomsten uit intresten zijn 
de regel en de “bronstaatheffing” is de uitzondering.  

Tabel 22 
Nominale en effectieve aanslagvoeten voor vennootschappen 

 Nominale aanslagvoet Effectieve aanslagvoet 
  2006 Variatie 2000-06 2005 2003 
Oostenrijk 25.0 -9.0 22.0  
België 34.0 -6.2 26.0  
Denemarken 28.0 -4.0 n.b.  
Finland 26.0 -3.0 21.0  
Frankrijk 34.4 -3.4 25.0  
Duitsland 38.9 -13.1 32.0  
Griekenland 29.0 -11.0 21.0  
Ierland 12.5 -11.5 11.0  
Italië 33.0 -4.0 26.0  
Luxemburg 30.4 -7.1 n.b.  
Nederland  29.6 -5.4 25.0  
Portugal 27.5 -7.7 26.0  
Spanje 35.0 0.0 26.0  
Zweden     28.0 0.0 21.0  
Verenigd Koninkrijk 30.0 0.0 24.0  
Cyprus 10.0 -15.0  15.0 
Tsjechische Republiek 24.0 -7.0  24.0 
Estland 23.0 23.0  23.0 
Hongarije 16.0 -2.0  19.0 
Letland 15.0 -10.0  18.0 
Litouwen 15.0 -9.0  13.0 
Malta 35.0 0.0  35.0 
Polen 19.0 -11.0  25.0 
Slovakije 19.0 -10.0  22.0 
Slovenië 25.0 0.0  22.0 
Bronnen : OESO, IFS, ZEW 
De effectieve aanslagvoeten zijn gemiddelde effectieve aanslagvoeten berekend volgens de methode 
van DEVEREUX-GRIFFITH. De resultaten voor de oude lidstaten komen van de gegevensbank van 
het Institute for Fiscal Studies en die van de nieuwe lidstaten van ZEW (2003).  
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C. GEVOLGEN VOOR BELGIË 
 
Wat de vennootschapsbelasting betreft, blijft het nominale belastingtarief in België tamelijk 
hoog terwijl die tarieven overal in Europa in dalende lijn zitten. Het stelsel van de notionele 
intrest vermindert de effectieve fiscale last voor de investeringen die door eigen middelen 
worden gefinancierd; daardoor kan België zich beter positioneren in een concurrentiële 
omgeving. De Afdeling is van mening dat een verhoging van het nominale en/of effectieve 
vennootschapsbelastingtarief in een dergelijke context niet aangewezen is. Het stelsel van 
de notionele intresten zou het voorwerp moeten uitmaken van een evaluatie op voldoende 
lange termijn. De evaluatie zou rekening moeten houden met de budgettaire kosten en de 
terugverdieneffecten, onder meer in termen van economische aantrekkingskracht. Het zou 
ook nuttig zijn dat, in de mate dat de discussie over een gemeenschappelijke Europese 
grondslag vordert, de opportuniteit van een strategie waarin het fiscale 
concurrentievermogen van het grondgebied juist op de bepaling van de belastbare grondslag 
rust, opnieuw bekeken wordt.  
Het lijkt in elk geval niet aangewezen om, in de huidige context van de fiscale concurrentie, 
een daling van de belasting op arbeid te financieren door een verhoging van de 
vennootschapsbelasting, behalve om de belastbare grondslag te kunnen uitbreiden voor  
activiteiten die niet aan fiscale concurrentie blootgesteld zijn. 
 
Wat de spaarfiscaliteit betreft, is de toestand verschillend: ten eerste is de spaarfiscaliteit 
zeker niet eenvormig; er bestaan talrijke spaarvormen waarvoor fiscale voordelen toegekend 
worden of die niet belast worden. Ten tweede bestaat de concurrentiedruk wel, maar ze 
heeft een minder negatieve weerslag dan op de vennootschapsbelasting. Ten slotte kan 
België beslissen die mogelijke negatieve weerslag te beperken door zich aan te sluiten bij 
het beleid dat van kracht is in de meeste Europese landen en OESO-landen: het niet-gebruik 
van het bankgeheim voor fiscale doeleinden. Uit economisch oogpunt is de belastingheffing 
neutraler en doeltreffender als het spaargeld wordt belast in het land van verblijf, hetgeen 
mogelijk gemaakt wordt door de informatie-uitwisseling. 
 

3.13 De milieufiscaliteit 

Het thema van de milieufiscaliteit is al behandeld bij de vergelijking van de accijnzen op 
energieproducten. Het toepassingsgebied daarvan is natuurlijk ruimer. Er wordt gesteld dat 
de milieufiscaliteit alle belastingen omvat die gebaseerd zijn op de fysische hoeveelheden 
van goederen waarvan de productie, het gebruik of het verbruik schadelijke gevolgen voor 
het milieu kunnen hebben. De belasting op voertuigen is het tweede belangrijkste onderdeel 
van de milieufiscaliteit na de belasting op brandstoffen.  
 
Onze milieufiscaliteit in zijn geheel vertegenwoordigt, gemiddeld voor de periode 1995-2005, 
5,3% van de verplichte heffingen en 2,4% van het bbp. De milieufiscaliteit wordt minder 
gebruikt in België dan in de andere Europese landen; die bedraagt immers, in % van de 
verplichte heffingen en voor de periode 1995-2005, 7,5% voor de landen van de EU25. De 
onderstaande grafieken bevestigen dat België behoort tot de landen waarin de 
milieufiscaliteit, zowel in % van de totale belasting als in % van het bbp, het minst wordt 
gebruikt. Vooral wat de energie- en vervoerbelastingen betreft, die trouwens het grootste 
deel van de milieufiscaliteit vertegenwoordigen, wordt dit geringere gebruik van de 
milieufiscaliteit vastgesteld. 
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Grafiek 18 

Milieufiscaliteit, in % van het bbp
Gemiddelde 1995-2005
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Grafiek 19 

Milieufiscaliteit, in % van de totale ontvangsten
Gemiddelde 1995-2005
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3.2 De interne determinanten: mogelijke uitbreiding van de 
belastbare grondslagen 

De mogelijke uitbreiding van de belastbare grondslagen is al hierboven vermeld. Het bleek 
dat de belastbare grondslag inzake btw kan worden uitgebreid, rekening houdend met de 
doeltreffendheidscoëfficiënten van de andere Europese landen. 
 
Wat de vennootschapsbelasting betreft, werd dit punt al aangekaart in het rapport 2001 van 
de Afdeling. De voornaamste onderzochte denksporen waren de volgende: de vervanging 
van de degressieve afschrijving door de lineaire afschrijving, de afschaffing van het 
basistarief van de investeringsaftrek, een phasing out van de preferentiële belastingstelsels, 
een heroriëntering van de aftrekvoorwaarden van definitief belaste inkomsten (DBI) en van 
de vrijstelling van meerwaarden op aandelen op de eerste doelstelling die bestaat in de 
uitschakeling van dubbele belasting, de herziening van de bijdragegrenzen voor extralegale 
pensioenen en de onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting. 
De Afdeling had eveneens de problematiek van het bestaan van verlaagde tarieven voor 
KMO’s behandeld. 
Van deze verschillende denksporen heeft de phasing out van de preferentiële stelsels 
plaatsgevonden en werden de voorwaarden voor de aftrek van DBI verstrengd. De andere 
denksporen die door de Afdeling werden overwogen, werden niet bewandeld. 
 
Wat de belastingen betreft die een federale bevoegdheid blijven, is er dus nog de 
personenbelasting. In de jongste versie van de inventaris van de fiscale uitgaven worden 
fiscale uitgaven vermeld waarvan de overeenstemmende verliezen in ontvangsten worden 
geraamd op 3.786 miljoen euro voor 2002, hetzij 13,2% van de belastingopbrengst. De 
hoogste fiscale uitgaven hebben betrekking op het langetermijnsparen, de onroerende 
goederen en de belastingverminderingen voor vervangingsinkomsten. De eerste categorie 
maakt deel uit van de “aftrekken” die in een vorig rapport (58) al zijn onderzocht door de 
Afdeling. Zij had zich toen uitgesproken voor een hergroepering in drie korven en tegen 
nieuwe fiscale uitgaven. Geen van beide aanbevelingen werd gevolgd en er werd zelfs een 
tegengesteld beleid gevoerd.  
Hoewel de belastbare grondslag eventueel uitgebreid kan worden met deze fiscale uitgaven 
waardoor een verlaging van de fiscale druk op arbeid zou kunnen gefinancierd worden, stelt 
de Afdeling vast dat de genomen beleidskeuzes tegen haar voorstellen ingaan. 
 
Wat de personenbelasting betreft, hebben de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die 
behoren tot het “algemeen belastingstelsel”, de ontvangsten verlaagd met 17.492 miljoen 
euro in 2003, hetzij een bedrag dat meer dan vier keer zo groot is als de geraamde kosten 
van de fiscale uitgaven. Het gaat hier om de vrijstelling van de gezinsbijslagen, het 
huwelijksquotiënt, de aftrekbaarheid van de beroepskosten, de niet-belasting van de 
kinderbijslag, de basisvrijstelling en de vrijgestelde bedragen voor gezinslasten.  
 
Ook op het vlak van de spaarfiscaliteit kan de belastbare grondslag eventueel uitgebreid 
worden. Er werd al melding gemaakt van de talrijke bijzondere stelsels en van de daaruit 
volgende niet-eenvormigheid van de belasting.  
 

 

                                                 
58  Zie HRF (2002). 
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3.3 Voorlopige conclusies: de overwogen scenario’s 

Gezien de internationale vergelijking en de mogelijkheden tot uitbreiding van de belastbare 
grondslag (59), reikt de Afdeling de volgende mogelijke denksporen aan om de verlaging van 
de belasting op arbeid te financieren: 

- een verschuiving naar de btw door middel van tariefverhogingen en/of een uitbreiding 
van de belastbare grondslag. 

- een verschuiving naar de spaarfiscaliteit, 
- een verschuiving naar de milieufiscaliteit, 
- een uitbreiding van de belastbare grondslag in de personenbelasting. Met het oog 

hierop stelt de Afdeling voor eerst de fiscale uitgaven in aanmerking te nemen en, 
onder de bepalingen van het algemene belastingstelsel, het huwelijksquotiënt. Dat is 
immers de enige bepaling die niet bijna uitsluitend op de werknemers gericht is. De 
verlaging van de belasting op arbeid financieren door de beroepskosten of de 
basisvrijstelling te verminderen, heeft geen zin aangezien de belastingvermindering 
rechtstreeks wordt tenietgedaan door de compensatie. 

In hoofdstuk 4 worden de voordelen en nadelen van deze verschillende scenario’s 
behandeld. Er bestaan andere mogelijke denksporen maar hun weerslag is te beperkt in 
vergelijking met wat budgettair noodzakelijk is om een beduidende verlaging van de 
belasting op arbeid te compenseren. 

De Afdeling heeft mogelijke denksporen tot compensatie in aanmerking genomen ermee 
rekening houdend dat de vermindering van de belastingwig op arbeid op korte tot 
middellange termijn dient uitgevoerd te worden. Op langere termijn kunnen andere 
denksporen onderzocht worden, waaronder: 

- een belasting op de CO2-uitsoot en op andere milieuschadelijke emissies, of de 
verkoop van verhandelbare emissierechten door de overheid, 

- een meer algemene vergroening van de fiscaliteit, 
- de weerslag van een eventuele gemeenschappelijke grondslag van de 

vennootschapsbelasting op Europees vlak, 
- een verruiming van het toepassingsgebied van de richtlijn over de fiscaliteit van het 

sparen, 
- een verruiming van het toepassingsgebied van de btw via een wijziging van de 

richtlijn, onder meer door financiële en verzekeringsactiviteiten op te nemen, 
- een hogere belasting op het internationaal vervoer, 
- een fundamentele herziening van ons stelsel van inkomstenbelasting rond de 

beginselen van de « dual income tax ». 

Deze denksporen worden in dit rapport niet onderzocht maar de Afdeling overweegt om ze 
later te onderzoeken. 

Ook kunnen een verbetering van de controle en van de invordering alsmede de bestrijding 
van fiscale fraude bijdragen tot de financiering van een vermindering van de fiscale druk op 
arbeid. 

                                                 
59  Andere denksporen werden onderzocht in BASSILIERE e.a. (2005), waar men de 

gedetailleerde effecten op onder meer de werkgelegenheid en de openbare financiën 
terugvindt. Onder deze denksporen bevinden zich bijvoorbeeld uitgavenverminderingen, de 
invoering van een heffing op de toegevoegde waarde of een algemene sociale bijdrage. 
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Hoofdstuk 4 
Gedetailleerd onderzoek van de in aanmerking genomen scenario’s 

Alle vergelijkende indicatoren leiden tot twee vaststellingen : de fiscale druk op arbeid is in 
België verhoudingsgewijs hoog en de convergentie naar het Europese of het OESO-
gemiddelde is slechts zeer betrekkelijk geweest, ondanks de beleidsoriëntatie die sedert 
2000 gevolgd werd om de belastingwig op bezoldigde arbeid te verminderen.  
Zowel op theoretisch vlak als in de recente empirische studies staat het overigens 
betrekkelijk duidelijk vast, dat een vermindering van de belastingwig op arbeid gunstige 
resultaten met zich meebrengt inzake werkgelegenheid. Welnu, de werkgelegenheidsgraad 
dient verhoogd te worden, vooral bij de laaggeschoolden, de jongeren en de oudere 
werknemers.  
De Afdeling is van mening dat een aanzienlijke daling van de belastingwig op arbeid moet 
worden overwogen. Deze daling is een element van een globale strategie tot verhoging van 
de werkgelegenheidsgraad. De Afdeling beveelt een scenario aan ten belope van 2% van 
het bbp (60). Zoals hieronder verduidelijkt wordt, zou het grootste deel van de verlaging 
van de belastingwig gericht worden op de lage lonen. Als aanvulling op deze keuze, 
welke gemotiveerd wordt door de doeltreffendheid inzake jobcreatie op korte tot middellange 
termijn, beveelt de Afdeling aan dat een gedeelte van de enveloppe toegewezen wordt aan 
beleidsmaatregelen tot verbetering van het structurele concurrentievermogen. Op die 
wijze sluit zij zich aan bij de wens van de sociale partners, uitgedrukt in de verklaring van de 
leden van de Groep van 10 op 27 maart 2006. De operatie zou over vier jaren gefaseerd 
kunnen worden maar een dergelijke spreiding zou ongunstig kunnen zijn vanuit het oogpunt 
van de effecten op de werkgelegenheid: zowel een verlaging van de arbeidskosten als een 
verhoging van het nettoloon moeten een zekere omvang hebben om beduidende effecten te 
hebben. 
De daling van de belastingwig zal het mogelijk maken het verschil ten opzichte van het 
huidige Europese gemiddelde aanzienlijk te verkleinen. Dat gemiddelde evolueert evenwel in 
functie van het beleid dat door de andere lidstaten wordt gevoerd. In ieder geval is niet de 
convergentie naar het gemiddelde de eerste doelstelling, maar wel degelijk de 
werkgelegenheid: vanuit dit standpunt zal de inzet van 2 bbp-punten voor een vermindering 
van de belastingwig en voor het structurele concurrentievermogen zeker een beduidende 
weerslag hebben maar de omvang ervan hangt af van de toepassingswijzen van de 
vermindering van de belastingwig en van de negatieve effecten van de vereiste 
compensaties.  
 
De Afdeling heeft verschillende compensatiescenario’s onderzocht op basis van de 
externe en interne bepalende factoren die in hoofdstuk 3 werden beschreven. Zij heeft meer 
in het bijzonder onderzocht: 
- een stijging van de btw en/of een verruiming van de btw-grondslag, 
- een verschuiving naar de fiscaliteit op het sparen, 
- een verruiming van de belastbare grondslag van de personenbelasting, 
- een verschuiving naar de milieufiscaliteit, met inbegrip van het overwegen van 

nieuwe vormen van belasten. 
Gezien de arbeid de voornaamste belastbare grondslag vormt, zullen waarschijnlijk 
meerdere van deze opties gecombineerd moeten worden om te komen tot de gewenste 
opbrengst ten belope van twee bbp-punten. De overwogen opties sluiten elkaar overigens 
geenszins uit. 
Elk van deze compensatiescenario’s heeft voor- en nadelen en de aanbevelingen van de 
Afdeling zijn gebaseerd op het onderzoek ervan. 
 

                                                 
60  Eén bbp-punt bedraagt voor 2007 ongeveer 3,3 miljard €. 
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De keuze voor compensatiescenario’s wordt opgelegd door de budgettaire beperkingen. Het 
zou een ernstige vergissing voor het economisch beleid zijn als men deze beperkingen niet 
in aanmerking zou nemen in een tijdperk dat zo dicht staat bij de demografische schok. 
Aan de budgettaire beperkingen kan nochtans ook tegemoet worden gekomen door 
beperkingen van de primaire uitgaven. Gezien de Afdeling echter niet bevoegd is zich uit te 
spreken over beperkingen van de primaire uitgaven, heeft zij gekozen voor 
compensatiescenario’s binnen het domein van de heffingen.  
De vereiste compensatie wordt hier beschouwd op het niveau van de gezamenlijke overheid. 
Binnen de federale overheid noodzaakt zij tot een aanpassing van de alternatieve 
financiering van de sociale zekerheid. Als nieuwe ontvangsten die uit de compenserende 
maatregelen inzake milieufiscaliteit voortvloeien, aan de Gewesten zouden toekomen, zou 
het aangewezen zijn met dit nieuwe element rekening te houden in het kader van de 
budgettaire verhoudingen tussen de verschillende overheidsniveaus. 
 
Een scenario van een vermindering van de belastingwig op arbeid die wordt gecompenseerd 
door de verhoging van andere heffingen is evenwel een keuze van fiscaal beleid die op 
zichzelf volkomen geldig is. De OESO heeft overigens zeer recentelijk aanbevolen 
« d’asseoir le financement de la protection sociale publique sur des bases plus larges. Les 
cotisations sociales reposent en grande partie sur les salaires, ce qui constitue un 
prélèvement fiscal sur le travail qui limite les créations d’emploi. Il importe de réduire le rôle 
des cotisations sociales et de s’appuyer sur des bases fiscales plus larges ; par exemple 
l’impôt sur le revenu et/ou la TVA, pour financer la protection sociale » (61).  In het geval van 
België slaat de inkomstenbelasting sensu stricto evenwel in hoofdzaak op de inkomens uit 
arbeid. De aanbeveling van de OESO zou dus geïnterpreteerd moeten worden als een 
oproep tot verruiming van de belastbare grondslag naar de inkomens uit sparen en/of van de 
btw. 

4.1 Een aanzienlijke verlaging van de belasting op arbeid, gepaard 
met een ondersteuning van het structurele concurrentievermogen 

4.11 Het centrale scenario 

De Afdeling is van mening dat het aangewezen is, tussen de verschillende mogelijke 
toepassingswijzen, aan de volgende instrumenten de voorkeur te geven: 
 
- verminderingen van de werkgeversbijdragen gericht op de lage lonen, ten belope van 

ongeveer één bbp-punt, 
- een herwaardering van de nettolonen, gericht op de onderkant van de loonschaal, ten 

belope van ongeveer 0,5 bbp-punten, 
- het saldo kan dan worden toegewezen aan acties ter bevordering van het structurele 

concurrentievermogen. 

4.12 Toepassingswijzen en verwachte effecten van de verlaging van de 
werkgeversbijdragen gericht op de lage lonen 

De lage lonen genieten nu reeds verminderingen van sociale bijdragen. De structurele 
verminderingen hebben tot gevolg dat de werkgeversbijdragen verminderd worden tot 
13,08 % bij het minimumloon en tot 23,01% bij een brutoloon van 1 750 € per maand (142% 
van het minimumloon). Voor de aanwerving van personen die tot de doelgroepen behoren, 
bedragen deze tarieven respectievelijk 0 en 4,4%. 

                                                 
61  Zie OESO (2007c). 
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Tabel 23 
Huidig tarief van de sociale bijdragen 

Normaal stelsel Doelgroepen Maandelijks 
 brutoloon Werknemer Werkgever Werknemer Werkgever 

1234 1.70% 13.08% 1.70% 0.0% 
1750 10.20% 23.01% 10.20% 4.4% 
2500 13.07% 27.01% 13.07% 13.7% 
4000 13.07% 29.01% 13.07% 20.7% 
4250 13.07% 28.85% 13.07% 21.0% 

Nominaal tarief 13.07% 32.34% 13.07% 32.34% 
 
De Afdeling beveelt aan dat de voorgestelde enveloppe (1% van het bbp) bij voorrang 
toegewezen wordt aan de verruiming van de structurele verminderingen tot 150% van het 
minimumloon. Boven die grens zou de vermindering geleidelijk worden teruggebracht tot de 
algemene vermindering die thans van toepassing is. De toepassingsvork van de 
“vermindering van de vermindering” moet voldoende groot zijn om een val voor de lage lonen 
af te wenden, welke zou kunnen ontstaan door een overdreven marginale aanslagvoet op 
brutoloonstijgingen die in die loonvork toegekend worden. 
 
De Afdeling beveelt aan dat de loongrenzen die gebruikt worden om de verminderingen op 
de lage lonen te richten minstens geïndexeerd zouden zijn en eventueel aangepast zouden 
worden bij reële opwaarderingen van het minimumloon. Meer algemeen zouden de barema’s 
van de verminderingen van sociale bijdragen het voorwerp moeten uitmaken van een 
automatische indexatie zoals dat het geval is bij de personenbelasting. 
 
Een bijzondere inspanning zou geleverd kunnen worden voor de oudere werknemers, wier 
werkgelegenheidsgraad laag is. In dat verband stelt VAN DER LINDEN (2005) voor de 
grenzen van de verminderingen “lage lonen” te laten variëren naargelang de leeftijd, veeleer 
dan leeftijdstoelagen te geven die onafhankelijk zijn van het loon. 
 
Volgens de simulaties die werden uitgevoerd door het Federaal Planbureau (62), zou een 
daling met 0,5% van het bbp van de werkgeversbijdragen gericht op de lage lonen op termijn 
(7 jaar) 60.000 arbeidsplaatsen creëren in het geval van ongewijzigde brutolonen en 
34.000 arbeidsplaatsen in een meer realistisch scenario van vrije lonen, dat wil zeggen na 
integratie van de gedragingen inzake loononderhandelingen die in het verleden werden 
vastgesteld. De Afdeling gaat uit van de veronderstelling dat deze cijfers verdubbeld zouden 
moeten worden voor een operatie ten belope van 1% van het bbp.  
 
Benevens de positieve effecten op de werkgelegenheid heeft dit beleid nog andere gunstige 
effecten. De kostendaling die zij met zich meebrengt, vermindert de prijsstijgingen en heeft 
gunstige effecten op het concurrentievermogen van België. De schepping van 
werkgelegenheid verhoogt het beschikbare inkomen van de gezinnen wat een 
groeibevorderend effect heeft. Deze gunstige macro-economische weerslag belet een 
verslechtering van het begrotingssaldo niet: de weliswaar gunstige terugverdieneffecten 
maken het niet mogelijk dat de maatregel zichzelf financiert. 
 
Om de weerslag op de werkgelegenheid te maximaliseren zou het aangewezen zijn een deel 
van de totale enveloppe te investeren in beleidsmaatregelen ter ondersteuning van het 
aanbod van arbeid of in begeleidende maatregelen. 
 

                                                 
62  Zie BASSILIERE e.a.(2005). Zie ook hierboven, blz. 49 en volgende. 
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4.13 Ter ondersteuning van het aanbod van arbeid: een belastingkrediet voor 
de lage lonen 

In aanvulling op de verminderingen van de werkgeversbijdragen, stelt de Afdeling het 
beginsel van een tussenkomst op de nettolonen via fiscale weg voor, tot stimulering van het 
aanbod van arbeid door laaggeschoolde personen die zich buiten de arbeidsmarkt bevinden. 
De respectieve verdiensten van een vermindering van werknemersbijdragen en van een 
terugbetaalbaar belastingkrediet werden hierboven onderzocht en de Afdeling heeft besloten 
voor het tweede instrument te kiezen (63). De tussenkomst zou de vorm aannemen van een 
terugbetaalbaar belastingkrediet, zoals dat oorspronkelijk werd ingevoerd bij de 
hervorming van de personenbelasting in 2001 maar dan wel opgenomen in de berekening 
van de bedrijfsvoorheffing met regularisatie bij de inkohiering (64). De Afdeling is van 
mening dat dit een uiterst belangrijk element vormt opdat de maatregel een stimulerend 
effect zou hebben.  
 
De herwaardering van de netto-inkomens zou ook op andere wijzen kunnen geschieden, 
waaronder voornamelijk via de forfaitaire beroepskosten en het belastingvrij minimum. De 
Afdeling is van mening dat het terugbetaalbaar belastingkrediet dat opgenomen wordt in de 
berekening van de bedrijfsvoorheffing het meest aangewezen is.  
 Een verhoging van het belastingvrij minimum is duur en bijzonder slecht gericht: zij 

heeft een effect op alle belastingplichtigen en niet alleen op de personen die ertoe 
moeten aangezet worden naar de arbeidsmarkt terug te keren of wier 
activiteitsinkomen te laag is. Het gaat om een bijzonder dure beleidsmaatregel  die 
ondoeltreffend is met het oog op de creatie van arbeidsplaatsen of op het 
concurrentievermogen.  

 De verhoging van het tarief van de eerste schijf van het barema van de forfaitaire 
beroepskosten is een optie die reeds in het verleden genomen werd: de hervorming 
van de personenbelasting heeft dit tarief in twee stappen verhoogd van 20 naar 25%. 
Twee recente maatregelen hebben het stapsgewijs verhoogd tot 27,2%. Deze optie 
ontsnapt niet aan de kritiek van niet-gerichtheid vermits de weerslag ervan zich 
uitstrekt over de loonschaal tot het niveau waar het maximum van de forfaitaire 
beroepskosten bereikt wordt (65). 

 Deze beide instrumenten zouden op een meer gerichte wijze gebruikt kunnen worden 
door hoger op de inkomstenschaal de aan de basis toegekende voordelen “terug te 
nemen”. Dat zou tot gevolg hebben dat de marginale aanslagvoeten zouden stijgen. 
Welnu, een van de ongunstige kenmerken van de huidige personenbelasting is de 
snelle stijging van de marginale aanslagvoeten onderaan de loonschaal. 

 Zoals hierboven vermeld bij de bespreking van de verschillende instrumenten (66), 
meent de Afdeling bovendien dat elk instrument zijn oorspronkelijk doel moet 
nastreven: de rol van het progressieve barema bestaat erin de gewenste mate van 
herverdeling te bepalen en de beroepskosten hebben tot doel rekening te houden 
met de basisuitgaven die nodig zijn voor de uitoefening van een beroepsactiviteit.  

 

                                                 
63  Zie hierboven, blz. 51 en volgende. 
64  Dat kan tot uiting komen in een vermindering van het voordeel, bijvoorbeeld in het geval van 

cumulatie van meerdere deeltijdse betrekkingen in hoofde van dezelfde persoon. Deze soort 
van problemen bestaat reeds in het huidige stelsel en zou vergroot worden bij de invoering 
van een belastingkrediet. 

65  Hetzij een bruto belastbaar loon van 55.527 € voor de inkomsten van 2006. De verhoging van 
25 tot 27,2% is nog minder gericht gezien er een verhoging plaatsgevonden heeft van het 
maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten. 

66  Zie hierboven, blz. 51 en volgende. 
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De keuze voor een belastingkrediet gericht op de lage lonen blijft bekritiseerbaar wegens het 
verloop van de marginale aanslagvoeten: de terugname van het belastingkrediet uit zich 
onvermijdelijk in een stijging van de marginale aanslagvoet bij de phasing out. Dat is de 
onvermijdelijke prijs van de gerichtheid: men moet de voor- en nadelen ervan afwegen. Zo 
zal een vergroting van de zone van de phasing out het argument van de marginale 
aanslagvoet afzwakken maar de budgettaire kosten doen toenemen, meestal op een meer 
dan proportionele wijze vermits men in loonschijven komt waar de betrokkenen steeds 
talrijker worden. De verhoging van het basisbedrag van het belastingkrediet versterkt 
enerzijds de stimulerende effecten van de maatregel (voor degenen die het ontvangen) maar 
heeft een nog sterker ontmoedigend effect bij de phasing out.  
 
Anderzijds biedt de keuze voor een terugbetaalbaar belastingkrediet als specifiek instrument 
meer duidelijkheid doordat ze vermijdt dat aan de progressiviteit van het barema van de PB 
en aan het barema van de forfaitaire beroepskosten meerdere en soms tegenstrijdige 
doelstellingen worden toegewezen. 
 
De Afdeling stelt voor dat aan de herwaardering van de netto-inkomsten uit beroepsactiviteit 
een enveloppe van ongeveer 0,5 bbp-punten wordt toegekend, hetzij een kwart van de totale 
enveloppe. Onder de verschillende mogelijke toepassingswijzen werden twee varianten 
gekozen. Zij worden geïllustreerd in Grafiek 20 (67). 

Grafiek 20 
Twee varianten van het belastingkrediet op de lage activiteitsinkomsten 
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Veelvouden van het minimumloon 
 
De afweging die hier wordt voorgesteld gaat tussen het bedrag en de grootte van het 
toepassingsgebied. In variante A wordt een belastingkrediet van 900 € jaarlijks (hetzij 75 € 
per maand) volledig toegekend tussen 100 en 150% van het minimumloon met een 
phasing out tussen 1,50 en 2 keer dit minimumloon. In de tweede variante bedraagt het 
belastingkrediet slechts 750 € jaarlijks maar wordt de phasing out verlegd van 1,75 tot 2,25 
keer het minimumloon. Het belastingkrediet is minder gericht, maar minder hoog. 

                                                 
67  De simulaties werden uitgevoerd met het SIRe-model (microsimulatiemodel van de 

inkomstenbelasting, versie 2004). De referentietoestand is dus die van het jaar 2004, met 
volledige toepassing van de belastinghervorming. De gegevensbasis is een steekproef van 
40.000 belastingaangiften, representatief voor de gehele ingekohierde populatie. Het model is 
statisch en houdt dus geen rekening met gedragswijzigingen.  
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Tabel 24 
Belastingkrediet op de lage lonen 
Simulaties van 2 varianten – 2004 

Simulatie A B 
Budgettaire kost 2004 (miljoenen €) 1 287 1 169 
Budgettaire kost, vooruitzicht 2007 (miljoenen €) 1 434  1 302 
Alle gezinnen   
% bevoordeelden 30% 30,1% 
Gemiddelde winst (2004, in €) 713€ 649 
Loontrekkenden   
% bevoordeelden 57% 57,3% 
Gemiddelde winst (2004, in €) 726€ 663€ 
Zelfstandigen   
% bevoordeelden 36% 35,9% 
Gemiddelde winst (2004, in €) 630€ 560€ 
Bron : microsimulatiemodel SIRe 
 
In beide gevallen zijn 83% van de bevoordeelden loontrekkenden, 7% « zelfstandigen » (68), 
en wordt het saldo gevormd door gezinnen met gemengde activiteiten.  

Grafiek 21 

Belastingkrediet op de lage beroepsinkomsten
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68  Deze sociaalprofessionele groep omvat de handelaars, de beoefenaars van vrije beroepen en 

de bedrijfsleiders.  
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Grafiek 22 
Verdeling van de effecten van het belastingkrediet, variante A 
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Grafiek 23 
Verdeling van de effecten van het belastingkrediet, variante B 
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De twee varianten geven vrij gelijkaardige resultaten. In de eerste variante genieten 57% van 
de loontrekkenden en 36% van de zelfstandigen het belastingkrediet. De gemiddelde winst 
van de loontrekkenden is hoger (726 €) dan die van de zelfstandigen (630 €) wat verklaard 
wordt door een andere verdeling van hun inkomsten over de drie fasen (beginfase, fase van 
volledige toekenning, phasing out). 
Het kan paradoksaal voorkomen dat de duidelijkste effecten zich niet onderaan de verdeling 
vertonen (69). De eerste decielen worden in feite bijna uitsluitend door sociale 
uitkeringstrekkers gevormd die, in het statische kader van het model, de maatregel niet 
genieten. Bovendien wordt het belastingkrediet bepaald in functie van de inkomsten van de 
persoon en niet van het gezin. Een beperking die in omgekeerde zin van de middelen van 
het gezin verloopt zou de gerichtheid benadrukken en zou het herverdelende effect van de 
maatregel versterken maar zou ongunstige effecten hebben op het aanbod van arbeid door 
de tweede verdiener van het gezin. De individualisatie van het belastingkrediet vermindert 
weliswaar de gerichtheid ervan maar past beter in de logica van veralgemening van de 
afzonderlijke belasting die werd ingevoerd door de hervorming van de personenbelasting in 
2001. 
Vanuit macro-economisch standpunt heeft de maatregel in de eerste plaats een effect op het 
beschikbare inkomen van de gezinnen, zoals elke verlichting van de personenbelasting. De 
macro-economische weerslag van een dergelijk scenario werd hierboven beschreven (70). 
Over het algemeen (dat wil zeggen zonder rekening te houden met de bijzondere 
toepassingswijzen van de maatregelen), maakt een daling van de personenbelasting met 
0,5 bbp-punten het mogelijk op korte termijn ongeveer 4.000 arbeidsplaatsen te scheppen. 
De effecten op middellange termijn zijn echter zeer gering in de veronderstelling van vrije 
lonen. Deze beleidsmaatregel is ook niet zelffinancierend: de terugverdieneffecten, zoals zij 
door het model van het FPB worden geraamd, compenseren de belastingvermindering op 
korte termijn slechts voor 20% en de compensatie op middellange termijn is nog lager. 
De tot nu toe voorgestelde resultaten onderschatten de aanbodeffecten en de positieve 
gevolgen ervan, zowel op de werkgelegenheid als op het begrotingssaldo. Het model van het 
FPB neemt ze niet op en het SIRe-model is statisch. De aanbodeffecten kunnen zowel 
voortkomen uit een stijging van de participatiegraad (terugkeer van inactieve personen naar 
de arbeidsmarkt) als van een stijging van het aantal gewerkte uren door reeds actieve 
personen. Er wordt hoofdzakelijk een stijging van de participatiegraad verwacht. De 
mogelijke weerslag van de overwogen maatregelen kan geraamd worden door dezelfde 
indicatoren als die welke in het eerste hoofdstuk van dit rapport gebruikt werden om het 
effect van het huidige stelsel op de terugkeer naar de arbeidsmarkt te beschrijven, namelijk 
de stijging van het beschikbare inkomen en een effectieve marginale aanslagvoet die 
overeenkomt met de verandering van de heffingen gedeeld door de verandering van de 
bruto-inkomens (71). 
Grafiek 24 illustreert de stijging van het beschikbare inkomen bij een terugkeer naar de 
arbeidsmarkt tegen 125% van het minimumloon. De meest ongunstige gevallen in de 
referentietoestand waren de samenwonenden zonder gezinslasten. De stijging van het 
beschikbare inkomen is gering want zij komt neer op het verlies van het 
huwelijksquotiënt (72). De toekenning van het belastingkrediet uit zich in een stijging van het 
beschikbare inkomen dat de drempel van 20% overschrijdt. 
 

                                                 
69  De decielen zijn gebaseerd op het totaal van de globaal en afzonderlijk belastbare inkomens. 

De grenzen zijn 471,86 € voor het 1e deciel, 6.996,42 € voor het 2e deciel, 10.546,93 € voor 
het 3e deciel, 13.310,17 € voor het 4e deciel, 16.682,52 € voor het 5e deciel, 20.485,27 € voor 
het 6e deciel, 24.942,97 € voor het 7e deciel, 31.993,35 € voor het 8e deciel en 45.49,94 € voor 
het 9e deciel. 

70  Zie  en , blz. 49 en volgende. Tabel 17 Tabel 18
71  Zie hierboven, blz. 39 en volgende. 
72  Samenwonenden worden als wettelijk samenwonenden beschouwd. Deze toestand geeft 

recht op het huwelijksquotiënt, wat in de meeste gevallen fiscaal voordeliger is dan feitelijke 
samenwoning.  
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Men stelt ook vast dat het belastingkrediet het financiële rendement van de overgang zelfs in 
toestanden waar die reeds financieel aantrekkelijk was, verbetert (73). Dat vloeit voort uit het 
feit dat het niet verschillend is naargelang van de oorspronkelijke werkloosheidsuitkering: dat 
kan overigens niet het geval zijn.  
 
De in Grafiek 24 opgenomen indicatoren tonen de mogelijke weerslag op het aanbod van 
arbeid aan. De mate waarin de overgang naar werk daadwerkelijk zal plaats vinden, hangt af 
van de aanbodelasticiteiten, waarover men helaas slechts zeer weinig gegevens heeft. Zoals 
vermeld in het besluit van hoofdstuk 1, beschikt men hier niet over consensusbesluiten zoals 
dat het geval is voor de weerslag van verminderingen van werkgeversbijdragen gericht op de 
lage lonen (74). 
 

Grafiek 24 
Toename van het beschikbaar inkomen
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Het hier gebruikte model is een model van typegevallen dat het eveneens mogelijk maakt het 
effect van de terugkeer naar de arbeidsmarkt op de overheidsfinanciën te berekenen. De 
parameters waarmee rekening wordt gehouden, beperken zich echter tot de uitkeringen in 
geval van werkloosheid en de directe belastingen en sociale bijdragen. Met de afgeleide 
effecten op de andere belastingen (bijvoorbeeld indirecte belastingen die voortvloeien uit en 
stijgend verbruik) wordt geen rekening gehouden. 
 
De effecten van de terugkeer van een persoon naar de arbeidsmarkt op de 
overheidsbegroting worden ceteris paribus ongeveer 15.000 € per jaar en per bijkomende 
arbeidsplaats geraamd. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij resulteren in een 
zelffinanciering van de maatregel: daarvoor zouden 40.000 bijkomende arbeidsplaatsen 
nodig zijn voor een inbreng van 0,5% van het bbp, wat zeer optimistisch is.  
 

                                                 
73  In bijlage worden de resultaten voor de terugkeer naar de arbeidsmarkt tegen andere 

loonniveaus beschreven. 
74  Zie hierboven, blz. 35.  
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4.14 Noodzaak van aanvullende beleidsmaatregelen 

De Afdeling vestigt eveneens de aandacht op de nood aan aanvullende beleidsmaatregelen, 
waarvan de meeste in domeinen liggen die niet onder haar bevoegdheid vallen. 

HET LOONBELEID 
De stijging van de vraag naar arbeid die verwacht wordt van de daling van de belastingwig 
zou niet mogen leiden tot een stijging van de brutolonen. Indien dat wel het geval zou zijn, 
zouden de gevolgen in termen van werkgelegenheid sterk verminderen. De afwijking tussen 
het scenario « met ongewijzigde brutolonen » en « met vrije lonen » geeft een aanduiding 
van het verschil in bijkomende arbeidsplaatsen (ongeveer van 10 naar 6) (75). Alhoewel zij 
betrekking hebben op een niet-gerichte daling van de werkgeversbijdragen voor sociale 
zekerheid, gaan de simulaties die met het model van de NBB (76) uitgevoerd werden, in 
dezelfde richting: de stijging van de werkgelegenheid zou met 80% verminderen wanneer de 
verlagingen van de sociale bijdragen gecompenseerd zouden worden door stijgingen van de 
brutolonen. 
De loonmatiging die vereist is, valt in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de 
sociale partners. Bijkomende beleidsmaatregelen die ervoor zorgen dat de beoogde 
potentiële arbeidskrachten ook daadwerkelijk beschikbaar worden, zijn zeker welkom. Een 
beleid van opwaardering van de (lage) nettolonen, zoals dat hierboven gesuggereerd werd, 
kan daartoe bijdragen. Er moet echter vermeden worden dat het belastingkrediet in de plaats 
komt van noodzakelijke aanpassingen van het minimumloon.  

HET ACTIVERINGSBELEID 
Een ondersteuning van het aanbod van arbeid draagt ertoe bij de opwaartse druk op de 
brutolonen te verminderen. De voorgestelde maatregelen hebben reeds deze doelstelling op 
het oog. Beleidsmaatregelen tot activering kunnen ertoe bijdragen. Zij hebben het voordeel 
beter gedifferentieerd te kunnen worden dan een belastingkrediet dat op een algemene wijze 
werkt, ongeacht de toestand van niet-tewerkstelling. Zij kunnen dus een oordeelkundige 
aanvulling zijn voor de gevallen waar het belastingkrediet een voldoende stijging van het 
beschikbare inkomen niet mogelijk maakt. Zij kunnen de vorm aannemen van het behoud 
van een deel van de sociale voordelen voor de loontrekkende, van een tussenkomst voor 
bepaalde specifieke kosten of van een subsidie voor de werkgever. Dergelijke bepalingen 
bestaan nu reeds en zouden, indien nodig, uitgebreid kunnen worden. 

HET VERZOENEN VAN HET GEZINS- EN BEROEPSLEVEN 
Vanuit het oogpunt van het arbeidsaanbod toont het onderzoek aan dat er specifieke 
toestanden van werkloosheidsvallen bestaan die verbonden zijn met bijzondere 
gezinsomstandigheden. Zo is de stijging van het beschikbare inkomen bij een terugkeer naar 
de arbeidsmarkt tegen 110% van het minimumloon 20% voor een alleenstaande maar 
slechts 5,3% voor een samenwonende met gezinslasten (77). Het fiscale instrument is niet 
noodzakelijk het meest geschikte om deze toestanden eenvormig te maken en ook niet om 
bepaalde gevallen van werkloosheidsvallen op te lossen. 
 
Ook hier dringen begeleidende beleidsmaatregelen zich op. Een bijzondere inspanning moet 
geleverd worden opdat de diensten voor kinderopvang, en meer algemeen alle diensten die 
het mogelijk maken beroeps- en gezinsleven beter te verzoenen in voldoende mate 
beschikbaar zijn. De aftrek van de kosten voor kinderopvang is een noodzakelijke maar niet 
voldoende maatregel. De premie voor de compensatie van de kosten voor kinderopvang die 
thans wordt uitgekeerd in geval van terugkeer naar de arbeidsmarkt wordt enkel toegekend 

                                                 
75  Zie hierboven, blz. 49 en volgende. 
76  Zie JEANFILS e.a. (2006). 
77  In de veronderstelling dat beiden de maximale werkloosheidsuitkering ontvangen. Zie 

hierboven, , blz. 26. Tabel 9
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aan de ouder met de kinderlast: zij wordt niet toegekend aan de tweede verdiener van het 
gezin die naar de arbeidsmarkt zou terugkeren. 
 
Het probleem is overigens niet alleen van financiële aard: het is beter het aanbod van arbeid 
te ontwikkelen door bijkomende opvangstructuren te creëren dan de aftrek te verhogen van 
bedragen die voor het gebruik van de bestaande structuren betaald worden. Indien dat niet 
gebeurt, loopt men eenvoudigweg het gevaar op een prijsstijging die ingaat tegen de 
nagestreefde doelstelling. De Afdeling is er zich degelijk van bewust dat de 
verantwoordelijkheid voor deze materie bij andere overheidsniveaus ligt. 

DE GEOGRAFISCHE MOBILITEIT AANMOEDIGEN 
Om vraag en aanbod gemakkelijker samen te brengen dient eveneens de geografische 
mobiliteit op de arbeidsmarkt aangemoedigd te worden: er blijven vacatures openstaan in 
zones die niet buitensporig ver liggen van zones die gekenmerkt worden door een hoge 
werkloosheid. Een financiële inspanning zou overwogen moeten worden: de aftrek van 
werkelijke beroepskosten heeft geen onmiddellijk effect op het beschikbare inkomen en de 
huidige mobiliteitspremies zijn wellicht te laag om het hoofd te bieden aan de bijkomende 
verplaatsingskosten (78).  

4.15 De ondersteuning van het structurele concurrentievermogen 

De gerichtheid op de lage lonen maakt het mogelijk de effecten op de werkgelegenheid te 
maximaliseren maar zij heeft ook een positieve weerslag op de concurrentiepositie van 
België. Deze gunstige weerslag is echter beperkt tot het prijsconcurrentievermogen. De 
Afdeling is tevens van mening dat het van belang is meer te investeren in beroepsopleiding, 
in de ondersteuning van O&O en meer algemeen elke actie te voeren die bijdraagt tot de 
versterking van het structurele concurrentievermogen. De openheid van de Belgische 
economie is dusdanig dat niet alles van het prijsconcurrentievermogen verwacht kan worden, 
en, als onderdeel daarvan, nog minder van de fiscale en sociale heffingen. 

ONDERSTEUNING VAN O&O 
FIERS (2006) heeft de voor- en nadelen onderzocht van het gebruik van het 
belastinginstrument voor de ondersteuning van O&O. De vermelde voordelen zijn de 
neutrale aard van het instrument, de grote toegankelijkheid, het behoud van de 
beslissingsvrijheid voor de ondernemingen, de doorzichtigheid en de lage administratieve 
kosten. De vermelde nadelen zijn het geringe belang voor startende ondernemingen die 
weinig winst maken, de moeilijkheid om de budgettaire kosten ervan te voorzien, het gebrek 
aan controle over de kwaliteit van de O&O en de oriëntatie naar O&O-projecten met een 
hoge rendementsgraad. 
 
Vanuit het oogpunt van de ondersteuning van O&O, beveelt de Afdeling onder meer aan 
verder te gaan op de weg van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor 
onderzoekers. Deze keuze is gerechtvaardigd vermits een belangrijk deel van de uitgaven 
voor O&O personeelsuitgaven zijn. De gebruikte stimulans heeft bovendien twee belangrijke 
voordelen: het effect is onmiddellijk en hij is door het bedrijf gemakkelijk te gebruiken. 
Bovendien is hij gebaseerd op de kosten en niet op het rendement, wat bepaalde nadelen 
uitschakelt die door FIERS (2006) vermeld worden. 
 
Wat de kapitaaluitgaven betreft, is de bestaande investeringsaftrek waarschijnlijk te sterk 
gericht gezien het verhoogde tarief (14,5%) slechts geldt voor investeringen in O&O die 
bovendien « geen effect hebben op het leefmilieu of die beogen het negatieve effect op het 
leefmilieu zoveel mogelijk te beperken ». Het leefmilieubeleid en de ondersteuning van O&O 
zijn twee waardevolle beleidsoriëntaties, die beide een specifieke steun verdienen.  
                                                 
78  De huidige mobiliteitspremie bedraagt 743,68 € per jaar, vooraf betaald, voor een 

arbeidsplaats die meer dan 25 km van de woonplaats ligt en die minstens 4 uur verplaatsing 
per dag vereist. 
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Men kan weliswaar stellen dat het niet aangewezen is investeringen in O&O aan te 
moedigen die een negatieve weerslag op het milieu hebben en die dus externe kosten 
veroorzaken. Het is echter tamelijk verbazend dat het hier besproken geval het enige is van 
een “cumulatie van criteria”: de aftrekbaarheid van de kosten van verplaatsing met de wagen 
wordt niet verbonden aan de milieukenmerken van het voertuig en dat is evenmin het geval 
voor de fiscale voordelen voor onroerend goed (aftrek voor enige woning of terugbetaling 
van het kapitaal van de lening) terwijl de verplaatsingen en het huishoudelijk energieverbruik 
twee voorname oorzaken zijn van CO2-uitstoot. 
 
De Afdeling stelt voor het huidige verhoogde tarief toe te kennen zonder verwijzing naar de 
weerslag op het milieu en een bijkomende verhoging toe te kennen wanneer aan het 
dubbele criterium (O&O en milieuvriendelijkheid) wordt voldaan. 
 
Er zou ook kunnen worden overwogen de investeringsaftrek te vervangen door een 
afschrijving naar goeddunken, zoals dat in een groot aantal Europese landen het geval is. 
 

ONDERSTEUNING VAN OPLEIDING 
Hierboven werd reeds vermeld dat de totale aftrekbaarheid van opleidingsuitgaven reeds op 
zich een fiscaal gunststelsel is ten opzichte van andere investeringsvormen, waar de 
afschrijving van de oorspronkelijke uitgaven van toepassing is. 
 
De Afdeling is van mening dat het belang van de externe effecten van opleiding en zijn 
weerslag op de groei een bijkomende inspanning verantwoorden, binnen de budgettaire 
mogelijkheden. Er worden twee maatregelen voorgesteld. 

 Voor de werkgever, een belastingvermindering in de vennootschapsbelasting, 
gebaseerd hetzij op de stijging van de uitgaven voor opleiding ten opzichte van een 
voortschrijdende referentiebasis (de laatste drie jaren), hetzij op het verschil ten 
opzichte van het sectorgemiddelde en toegekend als aanvulling op de volledige 
aftrekbaarheid van investeringen in opleiding. 

 Op het vlak van de personenbelasting, de invoering van de aftrekbaarheid van 
uitgaven voor persoonlijke vorming met het oog op toekomstige tewerkstelling. Om 
misbruik te vermijden, dient de aftrekbaarheid evenwel gekoppeld te worden aan een 
lijst van erkende opleidingen en aan bepaalde opleidingsinstellingen.  

 
 

4.16 Samenvatting 

De Afdeling heeft als basisscenario een aanzienlijke verlaging van de belastingwig op 
arbeid aangenomen, gepaard gaand met een ondersteuning van O&O en opleiding, 
welke een belangrijke rol spelen bij de bepaling van het structurele 
concurrentievermogen. 
Zij beveelt een inspanning van 2% van het bbp aan, als volgt verdeeld: ongeveer 1% 
van het bbp voor nieuwe verminderingen van sociale bijdragen gericht op de lage 
lonen, ongeveer 0,5% van het bbp voor maatregelen ter ondersteuning van het aanbod 
van arbeid, eveneens gericht op de lage inkomens en het saldo voor het structurele 
concurrentievermogen. 
De aanbevolen oriëntatie bestaat er dus in de ondersteuning van de vraag naar arbeid 
via een gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen te verbinden met een 
ondersteuning van het aanbod van arbeid via een belastingkrediet gericht op de lage 
lonen. 
Dit beleid zou het mogelijk moeten maken de aanslagvoet op arbeid in aanzienlijke 
mate te laten evolueren naar die welke van toepassing is in de buurlanden en zou een 
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groot aantal arbeidsplaatsen moeten creëren. In de minst optimistische 
veronderstellingen (vrije lonen), zou het aantal bijkomende arbeidsplaatsen 70.000 
bedragen voor één bbp-punt. 
De effecten van een beleid tot ondersteuning van het aanbod van arbeid zijn moeilijker 
in te schatten. De beschikbare modellen houden slechts op een zeer onvolkomen 
wijze rekening met aanbodeffecten. Het in aanmerking genomen belastingkrediet zou 
een aanzienlijke verhoging van het beschikbare inkomen mogelijk maken bij een 
terugkeer naar de arbeidsmarkt, waarvan men positieve effecten op het aanbod van 
arbeid mag verwachten. 
Wat de steun aan O&O betreft, stelt de Afdeling voor verder te gaan op de weg van de 
bestaande maatregelen (bedrijfsvoorheffing onderzoekers) en de 
toekenningsvoorwaarden van de verhoogde investeringsaftrek te herzien. De steun 
aan de opleiding zou kunnen geschieden door een vermindering van de 
vennootschapsbelasting naargelang van de verhoging van de opleidingsuitgaven of 
naargelang van het verschil ten opzichte van het sectorgemiddelde en een 
versoepelde aftrekbaarheid in de personenbelasting van uitgaven voor persoonlijke 
vorming. 

4.2 Compensatie door de btw 

Het eerste compensatiescenario is een verhoging van de btw. Het onderliggende debat gaat 
over een verschuiving van de belasting van de lonen naar de belasting van het verbruik of 
ook van de directe naar de indirecte belastingen. Dit debat is sinds vele jaren aan de orde 
van de dag en is recentelijk intenser geworden. In 2005 werd door Eerste Minister 
VERHOFSTADT een voorstel geformuleerd voor een dergelijke verschuiving van de fiscale 
druk met de vraag dat die op een overlegde wijze op Europees vlak zou geschieden (79). De 
stijging van het btw-tarief die op 1 januari van dit jaar in Duitsland werd doorgevoerd, is voor 
een deel een compensatie van een verlichting van de arbeidskosten. In Frankrijk wordt thans 
gedebatteerd over de invoering van een « sociale btw » die dezelfde doelstelling zou 
nastreven.  
 
De Afdeling heeft twee opties overwogen die elkaar geenszins uitsluiten: een verhoging van 
het btw-tarief en een verruiming van de belastbare grondslag van de btw. 

4.21 Verhoging van de btw-tarieven 

EEN UITVOERIG BESPROKEN ONDERWERP 
De verwachte gevolgen van een verschuiving van directe naar indirecte belastingen werden 
in de economische literatuur reeds uitvoerig onderzocht. De economische gevolgen van een 
dergelijke wijziging in de belastingstructuur hangen sterk af van enkele sleutelparameters. 
De besluiten kunnen als volgt worden samengevat: de economische gevolgen voor de groei 
en de werkgelegenheid zijn des te gunstiger naarmate de btw-grondslag groter is dan de 
looninkomsten en naarmate er loonbeheersing is. 
 
De eerste voorwaarde verwijst naar de structuur van het beschikbare inkomen van de 
gezinnen. De verschuiving naar de btw verplaatst de fiscale last alleen buiten de 
arbeidsinkomsten voor het gedeelte van het verbruik dat voortkomt uit niet-looninkomsten. 
Hoe hoger het aandeel van het inkomen uit het sparen en uit zelfstandige activiteit en hoe 
hoger de consumptiequote van deze inkomens is, hoe gunstiger de macro-economische 
gevolgen zijn. 
 
De tweede voorwaarde verwijst naar de kwestie van de indexering van de lonen. Het 
automatische karakter ervan beschermt op korte termijn de koopkracht van de 
                                                 
79  A European Pentathlon: a Community growth strategy for the European Economy, Brussels, 

February 17, 2005. 
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loontrekkenden tegen de gevolgen van een stijging van de btw maar wentelt het effect af op 
de loonkosten en op het concurrentievermogen. Dit effect zou enkel vermeden kunnen 
worden indien de indexering gecorrigeerd zou worden of indien de loonnorm daadwerkelijk 
haar rol als bovengrens zou spelen. De indexering van de sociale overdrachten heeft 
gelijkaardige effecten, aangezien zij door sociale bijdragen gefinancierd moet worden die de 
loonkosten verhogen. 
 
Een verschuiving naar het verbruik creëert eveneens een belastingstructuur die gunstiger is 
voor het sparen: hoe hoger het gedeelte van de fiscaliteit op het verbruik is, hoe geringer de 
scheeftrekking is die door de belasting veroorzaakt wordt bij de beslissingen inzake 
toewijzing van middelen doorheen de tijd. Om die reden wordt een dergelijke verplaatsing 
van de fiscaliteit door sommige modellen erkend als groeibevorderend op middellange en 
lange termijn (80).  

DE BUDGETTAIRE EFFECTEN EX-ANTE 
Tabel 25 geeft de budgettaire opbrengsten ex-ante van een verhoging van de btw-tarieven 
voor 2007.  
 

Tabel 25 
Opbrengsten ex-ante van een verhoging van de btw-tarieven met 1 punt - 2007 

 6% 12% 21% Totaal 
Belastbare grondslag 41.250 510 99.870 141.630 
btw 2.475 61 20.973 23.509 
Opbrengst +1 punt 412 5 999 1.416 
Bron : FOD Financiën – SDD 
 
Een stijging met één punt zou ex-ante (bij gelijkblijvend verbruik) 1.416 miljoen € opbrengen 
(hetzij 0,43 bbp-punten) wanneer zij op alle tarieven wordt toegepast en 1 miljard € 
(0,31 bbp-punten) wanneer zij alleen op het normale tarief betrekking heeft.  
 

DE MACRO-ECONOMISCHE WEERSLAG 
Er moet nochtans rekening gehouden worden met de negatieve weerslag van een stijging 
van de btw. Zoals hierboven vermeld, spruit die voort uit de prijsstijging, welke de inflatie 
doet stijgen en de koopkracht van de gezinnen doet dalen. Er is dus gelijktijdig een 
vermindering van de globale vraag en een prijsstijging, terwijl er in een scenario van 
stijgingen van de directe belastingen een vermindering van de globale vraag en een 
neerwaartse druk op de prijzen zou zijn. Een scenario van btw-verhoging lijkt dus de nadelen 
te cumuleren. 
 
De respectieve gewichten van de vermindering van de koopkracht en van de inflatoire druk 
hangen essentieel af van het effect van de btw-stijging op de loon-prijsspiraal en men dient 
dus te vermijden besluiten te veralgemenen die uit internationale vergelijkingen voortkomen 
zonder rekening te houden met de institutionele bijzonderheden. Zo zou het feit dat de 
recente btw-stijging die in Duitsland doorgevoerd werd, vooralsnog minder negatieve 
gevolgen dan verwacht schijnt te hebben, verklaard worden door de sterke loonmatiging die 
ermee gepaard ging. 
 
In het bijzondere geval van België, waar de lonen en sociale uitkeringen geïndexeerd zijn, 
zou de btw-stijging na de overgangsperiode van de overschrijding van de spilindex geen 
daling van de koopkracht van de loontrekkenden en van de sociale uitkeringstrekkers met 
zich meebrengen. Indien dat het geval is, zou het grootste deel van het effect een inflatoire 
opstoot zijn met negatieve gevolgen voor het prijsconcurrentievermogen.  

                                                 
80  Zie OESO (2003). 
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Er kan in twee omstandigheden van dit scenario afgeweken worden: hetzij door een 
beleidstussenkomst met betrekking tot de koppeling van de lonen aan de prijsindex welke 
het effect van de btw-stijging op de loonkosten zou neutraliseren, hetzij indien de loonnorm 
daadwerkelijk een effect van bovengrens zou uitoefenen: het effect van de btw-stijging wordt 
dan afgewenteld op de koopkracht en de loonkosten komen niet in het gedrang. In dat geval 
zal de inflatoire druk beperkt zijn maar zal de vermindering van de globale vraag des te 
duidelijker zijn. Dit resultaat zou bereikt worden ten koste van negatieve sociale gevolgen, op 
niet-neutrale wijze verdeeld tussen de verschillende sociaaleconomische categorieën van de 
bevolking en zou de – weliswaar broze - consensus tussen de sociale partners over de 
loonnorm en de toepassing van de wet op het behoud van het concurrentievermogen weer 
op losse schroeven zetten. 
 
De macro-economische weerslag van een btw-stijging werden door het Federaal Planbureau 
(FPB) geraamd en de scenario’s worden voorgesteld in BASSILIERE e.a (2005). Tabel 26 
geeft deze effecten in detail weer en brengt voorafgaandelijk de effecten op de 
werkgelegenheid en op de begroting van de daling van de belasting op arbeid, telkens voor 
de helft verdeeld tussen een daling van de bijdragen « lage lonen » en een daling van de 
inkomstenbelastingen, in herinnering. 
 

Tabel 26 
Macro-economische effecten van een btw-stijging met 0,5 bbp-punten 

 Ongewijzigde reële 
brutolonen 

Vrije lonen 

 t t+7 t t+7 
Gerichte verlaging van de werkgeversbijdragen (*) 

Werkgelegenheid (duizenden) 11.10 60.60 10.40 34.00 
Begrotingssaldo, in % van het bbp -0.37 -0.49 -0.36 -0.28 

Verlaging van de inkomstenbelasting (*) 
Werkgelegenheid (duizenden) 4.30 7.30 4.00 1.60 
Begrotingssaldo, in % van het bbp -0.41 -0.49 -0.40 -0.45 

Compensatie door de btw 
Werkgelegenheid (duizenden) -10.45 -25.77 -9.29 -7.43 
Stijging van het bbp (%) -0.13 -0.21 -0.13 -0.08 
Prijzen (%) 0.69 1.19 0.66 0.76 
Begrotingssaldo     
- in miljarden € 0.84 0.98 0.76 0.44 
- in % van het bbp 0.29 0.26 0.27 0.12 
(*) Zie hierboven Tabel 17en Tabel 18. 
Bron: BASSILIERE e.a. (2005). 
 
Een daling van de werkgeversbijdragen gericht op de lage lonen van 0,5 bbp-punten die ex-
ante volledig gecompenseerd wordt door een btw-stijging heeft in de veronderstelling van 
ongewijzigde reële brutolonen, op korte termijn (één jaar) op het begrotingssaldo een 
negatief effect van –0,08 bbp-punten. De verlaging van de werkgeversbijdragen heeft 
immers een geraamde nettokost van 0,37 bbp-punten in « t » terwijl de btw-stijging netto 
slechts 0,29 bbp-punten opbrengt wegens de negatieve weerslag ervan. Deze negatieve 
weerslag op het begrotingssaldo wordt in de loop van de tijd nog groter om –0,23% van het 
bbp te bereiken in t+7 wegens de asymmetrische evoluties van de terugverdieneffecten. Dat 
wordt verklaard door het feit dat de afgeleide effecten op de openbare financiën van een btw-
stijging in absolute waarde hoger zijn dan de positieve weerslag van een daling van de 
werkgeversbijdragen op de lage lonen. Als men ex-post de budgettaire neutraliteit wil 
waarborgen zou een overcompensatie nodig zijn, in dit geval ten belope van 13% 
(1,13 miljard btw-stijging voor 1 miljard daling van de sociale bijdragen). 
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Het besluit is hetzelfde als men uitgaat van de veronderstelling van « vrije lonen » (81): de 
daling van de werkgeversbijdragen met 0,5 bbp-punten zou op het begrotingssaldo een 
netto-effect hebben van –0,36 bbp-punten terwijl de gelijkwaardige (ex-ante) btw-stijging 
slechts een netto-effect zou hebben van +0,27 bbp-punten. Men zou bijgevolg, in de 
veronderstellingen van dit scenario, moeten overcompenseren ten belope van 33%. 
 
Indien men bijvoorbeeld een overcompensatie van 20% zou hanteren als veronderstelling 
die tussen deze twee grenzen ligt, dan betekent dit dat de compensatie door de btw van een 
vermindering van de werkgeversbijdragen voor de lage lonen van 1% van het bbp een 
stijging van de tarieven noodzakelijk zou maken met 2,6 punten of, bij ongewijzigde 
verlaagde tarieven, een stijging van het normale tarief met 3,7 punten. 
 
Dezelfde redenering geldt nog duidelijker voor de compensatie van een daling van de 
personenbelasting die het gevolg is van maatregelen om het aanbod van arbeid te 
ondersteunen, vermits de terugverdieneffecten ervan minder gunstig zijn dan die van een 
daling van de werkgeversbijdragen gericht op de lage lonen. Er dient evenwel rekening te 
worden gehouden met het feit dat eventuele aanbodeffecten en hun budgettaire weerslag 
slechts zeer onvolkomen in rekening gebracht worden in het model van het FPB. 
 
Deze besluiten zijn gedeeltelijk afhankelijk van de veronderstellingen en van het conceptuele 
kader van het onderliggende macro-economische model. 
 
Andere modellen geven verschillende resultaten en een minder negatief beeld. Dit is onder 
meer het geval voor het QUEST-model van de Europese Commissie. Simulaties die met dit 
model werden uitgevoerd leveren ten opzichte van de referentietoestand, een bijkomende 
stijging op van de werkgelegenheid met 0,05 punten in « t+1 » en van 0,54 punten in 
« t+10 » voor een verschuiving van de directe belastingen naar de indirecte belastingen ten 
belope van één bbp-punt. De positieve effecten worden na verloop van tijd duidelijk groter: 
de reële groei van het bbp vermindert op korte termijn maar wordt groter dan in de 
referentietoestand vanaf het tweede jaar (82). De waarderingsverschillen tussen de 
verschillende modellen komen waarschijnlijk voort uit de wijze waarop zij de 
overdrachtsmechanismen prijzen-lonen in rekening brengen. Vanuit dit gezichtspunt 
modelleert het model van het FPB zeker het best de Belgische realiteit. 
 
Zoals hierboven aangegeven, tonen de « growth regressions » van de OESO overigens aan 
dat een verschuiving van directe belastingen naar indirecte belastingen groeibevorderend is. 
 
Er zijn dus waarderingsverschillen van de macro-economische weerslag naargelang het 
gebruikte model. De ramingen van het FPB lijken eerder de « pessimistische » grens aan te 
geven van het geheel van de verschillende waarderingen maar zij geven de institutionele 
aspecten van de loonvorming beter weer.  
 

WAT MET HET GRENSVERKEER? 
Een van de dikwijls aangehaalde argumenten tegen een btw-stijging zou een stijging van het 
grensverkeer zijn. Als dat het geval is, zou dat leiden tot een verlies aan economische 
activiteit en aan fiscale ontvangsten. 
 
De Afdeling is van mening dat dit risico gerelativeerd moet worden. In de huidige stand van 
zaken wordt er geen weerslag vastgesteld die op macro-economisch vlak beduidend is. Er 
bestaan geen degelijke studies om ze aan het licht te brengen en de veralgemening van 

                                                 
81  Ter herinnering, de scenario’s « met vrije lonen » van het FPB steunen op een modellering die 

rekening houdt met de resultaten van de loononderhandelingen over de waarnemingsperiode 
van het model. 

82  Deze simulaties gebruiken als veronderstelling het behoud van de indexering van de sociale 
uitkeringen. 
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kleine grensbewegingen is geen rationele werkwijze. Het is weinig waarschijnlijk dat een btw-
stijging op zichzelf een effect van die aard heeft rekening houdend met de tariefverschillen 
die zich zouden voordoen. Het grensverkeer is eerder gericht op producten met een 
specifieke belasting die veel duidelijker van land tot land verschilt.  

DE GEVOLGEN VOOR DE INKOMENSVERDELING 
Een btw-stijging wordt in het algemeen als antiherverdelend voorgesteld. Men weet dat de 
btw in haar huidige vorm min of meer proportioneel is ten opzichte van het verbruik. Gezien 
de gemiddelde spaarquote met het inkomen stijgt, is de btw regressief ten opzichte van het 
beschikbare inkomen. 
 
De evaluatie van het globale herverdelende effect moet ook rekening houden met de creatie 
van arbeidsplaatsen als gevolg van de verlagingen van de werkgeversbijdragen en met de 
effecten op het aanbod van arbeid van het belastingkrediet op de lage activiteitsinkomsten. 
De werklozen die betrokken zijn bij de verwachte creatie van arbeidsplaatsen bevinden zich 
in het onderste gedeelte van de inkomensverdeling, wat het antiherverdelende effect nog 
afzwakt. 
 
Het is overigens steeds mogelijk het antiherverdelende karakter van een btw-stijging te 
compenseren door maatregelen die de lage lonen ten goede komen. 

4.22 Verruiming van de belastbare grondslag 

Zoals hierboven vermeld, is de potentiële verruiming van de belastbare grondslag 
binnen de btw-richtlijn tamelijk beperkt: Zij betreft enkel de advocaten, notarissen, 
gerechtsdeurwaarders en bouwterreinen. De budgettaire opbrengst van de onderwerping 
van deze verrichtingen of activiteiten aan de btw zouden in 2007 inzake niet-aftrekbare btw 
(dus btw op het eindverbruik) 160 miljoen € bedragen, hetzij 0,05 bbp-punten, als volgt te 
verdelen: 
 
- 51 miljoen € voor de erelonen van de advocaten, 
- 59 miljoen € voor de erelonen van de notarissen, 
- 11 miljoen € voor de erelonen van de gerechtsdeurwaarders, 
- 40 miljoen € voor de bouwterreinen (83). 
 
Men zou dus globaal op 0,05 bbp-punten rekenen. Het gaat hier om ex-ante budgettaire 
effecten. 
 
De macro-economische weerslag zou tamelijk verschillend moeten zijn van die van een 
verhoging van de btw-tarieven. Gezien het lage gewicht van deze producten in de index van 
de consumptieprijzen zou de inflatoire druk hier zeer gering moeten zijn. Er zou 
desalniettemin een vermindering van het beschikbare inkomen van de gezinnen zijn wat ook 
de weerslag van de btw op de prijzen is: zij zal worden verdeeld tussen de dienstverleners 
en hun klanten als eindverbruikers (84).  
 
Men kan de macro-economische gevolgen van dit scenario benaderen uitgaande van het 
scenario van een stijging van de personenbelasting. De macro-economische weerslag zou 
dan tamelijk verschillend zijn van die van een stijging van de btw-tarieven : het verlies aan 
arbeidsplaatsen zou duidelijk lager zijn wat de negatieve gevolgen voor de fiscale 

                                                 
83  De onderwerping aan de btw zou de afschaffing van de registratierechten als onvermijdelijk 

gevolg hebben, welke ontvangsten van de Gewesten zijn. Als men ermee rekening houdt dat 
de federale overheid de Gewesten zal moeten compenseren zou een ex-ante budgettaire 
netto-opbrengst overblijven van minstens 8,5% van de belastbare grondslag, hetzij 
40 miljoen €. 

84  Voor de erelonen van de advocaten zal het gedeelte dat overeenkomt met de pro deo-
prestaties ten laste blijven van de Staat. 
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ontvangsten vermindert en bijgevolg het effect van de compenserende maatregel bevestigt. 
Op begrotingsvlak kan men vaststellen dat de budgettaire neutraliteit ex-ante ook de 
budgettaire neutraliteit ex-post garandeert.  
De economische gevolgen zijn dus gunstiger maar we mogen niet uit het oog verliezen dat 
het ex-ante rendement van een dergelijke compensatie zeer beperkt is. 
De verruiming van de btw-grondslag heeft natuurlijk bijzondere sectorale effecten voor de 
betrokken beroepen. Twee van deze beroepen, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders, 
worden gekenmerkt door weinig concurrentiële praktijken. De gereglementeerde prijzen zijn 
in feite praktijken die zeer dicht staan bij prijsafspraken en men kan het bestaan van een 
monopolierente vermoeden. Vanuit economisch oogpunt, zou de onderwerping aan de btw 
niet afgewenteld mogen worden op de verbruiker gezien zij het mogelijk maakt een 
monopolierente te belasten. Vanuit allocatief oogpunt zou het meer te rechtvaardigen zijn 
van de praktijken inzake bestaande reglementering gebruik te maken om een heffing te 
leggen op deze rente, eerder dan op de koopkracht van de eindverbruikers.  
 
De gevolgen van een verruiming van de btw-grondslag op de inkomensverdeling zijn 
eveneens zeer verschillend van die van een stijging van de tarieven. Indien de onderwerping 
aan de btw door de dienstverlener gedragen wordt, zou het effect zich logischerwijs moeten 
voordoen bij de middelste en hogere inkomensklassen.  
 

4.23 Samenvatting 

De verschuiving van de belasting op arbeid naar belastingen op het verbruik is een 
economische beleidsmaatregel waarvan de effecten reeds ruimschoots onderzocht 
werden. Op theoretisch vlak worden er effecten aan toegeschreven die des te 
gunstiger zijn naarmate de maatregel daadwerkelijk de fiscale last buiten de arbeid 
verplaatst: dat zal het geval zijn indien hij niet afgewenteld wordt op de lonen en in de 
mate dat het verbruik geschiedt op basis van niet-looninkomsten.  
Een stijging van alle btw-tarieven met één punt zou ex-ante 0,43 bbp-punten 
opleveren, een stijging die beperkt wordt tot het normale tarief van 21% zou 0,31 bbp-
punten opbrengen en de verruiming van de btw-grondslag die kan worden 
doorgevoerd in het kader van de btw-richtlijn 0,05 bbp-punten.  
De macro-economische gevolgen van een stijging van de btw-tarieven worden vrij 
uiteenlopend geraamd naargelang van het gebruikte model. Het model van het FPB 
geeft minder gunstige resultaten dan andere modellen en dan de empirische studies 
over de bepalende factoren van de groei, die in een verschuiving van de fiscale druk 
naar het verbruik een fiscaal beleid zien dat groeibevorderend is. Het heeft nochtans 
het voordeel beter rekening te houden met de mechanismen van 
loononderhandelingen en van invloed van de lonen op de prijzen zoals die in België 
bestaan. 
Het is duidelijk dat de uitvoering van een dergelijke verschuiving van de fiscale druk 
des te voordeliger zal zijn naarmate de loonmatiging gewaarborgd is. 
Op zichzelf beschouwd is de btw-stijging antiherverdelend maar dit negatieve effect 
wordt afgezwakt door het behoud van de indexering en kan gedeeltelijk tegengewerkt 
worden door de positieve gevolgen van de creatie van arbeidsplaatsen tegen lage 
lonen die de vermindering van de belastingwig zou moeten meebrengen. Het kan ook 
worden gecompenseerd door geëigende maatregelen. 
Het effect op het grensverkeer zou miniem moeten blijven. 
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4.3 Verschuiving naar de belastingen op het sparen 

De verschuiving naar de belastingen op het sparen is het tweede scenario dat door de 
Afdeling beschouwd wordt. Deze verschuiving kan geschieden door een verhoging van het 
tarief of door een verruiming van de belastbare grondslag. 

Een verschuiving naar de belastingen op het sparen maakt het mogelijk de belasting op 
inkomsten uit arbeid en die uit kapitaal weer in evenwicht te brengen. Deze doelstelling werd 
niet als prioritair in aanmerking genomen maar zij kan op een onrechtstreekse wijze bereikt 
worden, door via een hogere belasting op inkomsten uit het sparen de inspanning van een 
verlaging van de belastingwig op arbeid ten belope van twee bbp-punten te financieren. 

4.31 Wat is de toestand van de belasting op het sparen? 

Het verschil in tarief tussen de belasting van de inkomens uit sparen en die van de inkomens 
uit arbeid wordt dikwijls gemeten door het verschil tussen het tarief van de roerende 
voorheffing en de tarieven van het progressieve barema in de personenbelasting : 
men vergelijkt dan een roerende voorheffing van 15% en belastingtarieven op 
arbeidsinkomsten die van 25% tot 50% gaan. Deze benadering geeft niet helemaal 
voldoening en wel om verschillende redenen. 
 Zoals hierboven vermeld (85), dient de vergelijking van de belastingtarieven op 

inkomsten uit arbeid en inkomsten uit sparen vooreerst rekening te houden met het 
feit dat de opbrengst van het sparen geen bijkomende koopkracht creëert voor zover 
zij slechts de inflatie compenseert, terwijl de indexering van de lonen en de sociale 
uitkeringen belet dat de inflatie de koopkracht van deze inkomens vermindert (86). 
Vanuit dit oogpunt is het dus logisch dat de nominale belasting van de inkomsten uit 
het sparen lager is dan die van de inkomsten uit arbeid. Anders gezegd, de vrijwaring 
van de horizontale billijkheid zonder geldillusie zou vragen dat de belasting op de 
nominale arbeidsinkomens en op de reële inkomens uit sparen gelijk is (87). 

 Er dient ook rekening gehouden te worden met andere belastingen die bepaalde 
vermogensbestanddelen treffen. Twee categorieën hebben een volledig eigen 
belastingstelsel: het pensioensparen dat fiscale voordelen bij het sparen geniet, 
gedeeltelijk gecompenseerd door een belasting op de opname van de gelden van het 
pensioenplan, en het onroerend goed waarvoor bovendien specifieke belastingen 
gelden: registratierechten bij aankoop en onroerende belasting op het kadastraal 
inkomen (88). De beveks en sommige verzekeringsbons hebben eveneens een 
bijzonder belastingstelsel. Andere financiële activa, zoals de spaarboekjes, zijn 
vrijgesteld van belasting. 

 Bepaalde juridische bepalingen hebben verschillen in effectieve belasting tot gevolg. 
Dat geldt in de eerste plaats voor de niet-belasting van meerwaarden van het private 
vermogen. Dit beginsel slaat een grote bres waarvan de fiscale spitstechnologie 
gebruik maakt: het volstaat inkomsten in kapitaalwinsten om te zetten opdat zij niet 
meer belastbaar zouden zijn. Omdat men dit principe niet wil verlaten, moet de 
wetgever rugdekking zoeken om de bressen één voor één te dichten via bijzondere 
bepalingen : herkwalificering tot intresten, bijzondere belasting van de beveks enz…. 
Er is eveneens een probleem inzake kwalificatie van de inkomsten van 
schuldinstrumenten dat gelijkaardige gevolgen heeft, namelijk het onbelastbaar 
maken van de opbrengst van kapitaal dat door deze effecten vertegenwoordigd 
wordt.  

                                                 
85  Zie hierboven, blz. 39 en volgende. 
86  Sommigen zijn van mening dat het probleem van de spaarinkomsten vooral van vastrentende 

beleggingen niet geïsoleerd behandeld kan worden met een inflatiecorrectie in de 
tariefstelling; het probleem kan eventueel anders behandeld worden indien dit ook voor het 
hele belastingstelsel, dat thans nagenoeg integraal gebaseerd is op het kasstelsel en op het 
nominalisme, wordt toegepast. 

87  Dat wordt verklaard door het intertemporele karakter van het sparen.  
88  Deze belastingen betreffen verschillende overheidsniveaus. 
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De fiscaliteit op het sparen is bijgevolg niet eenvormig en, rekening houdend met de 
bijzondere stelsels en de wisselwerking tussen verschillende belastingen, drukken de 
nominale tarieven de effectieve belasting van inkomsten uit het sparen slechts zeer 
onvolkomen uit. 
 
Vooraleer verder wordt gegaan met het onderzoek van de effectieve belasting op het sparen, 
is het aangewezen de zeer sterk verspreide stelling van een « dubbele belasting op het 
sparen » sterk te relativeren. Deze stelling steunt op het feit dat door de inkomsten van het 
sparen te belasten, men (een tweede keer) een inkomen belast dat voortkomt uit een 
inkomen dat reeds een eerste keer belast geweest is. Er wordt vooreerst opgemerkt dat men 
met een dergelijke redenering zeker zou moeten spreken van een dubbele belasting op het 
verbruik. Deze stelling is echter verkeerd: hetzelfde inkomen wordt geen tweede keer belast, 
maar een nieuw inkomen wordt een eerste keer belast. 
Het is daarentegen waar dat de belasting op het sparen de intertemporele toewijzing van 
middelen beïnvloedt in een zin die ongunstig is voor de financiering van investeringen. Dit 
argument moet echter om twee belangrijke redenen gerelativeerd worden: de empirische 
studies tonen aan dat het globale spaarpeil weinig gevoelig is voor de netto-opbrengst en 
dus voor de belasting ervan en het evenwicht sparen-investeren vormt zich op het niveau 
van de eurozone. 
 

De effectieve belasting op het sparen 
 
De methode om de effectieve belasting op het sparen te meten, welke in Grafiek 25 gebruikt wordt, 
steunt op de volgende formule: 

te = (rb-rn)/ /rb - π 

Waar te =  effectieve aanslagvoet 
 rb =  brutorendement 
 rn = nettorendement 

π = inflatievoet 

De teller van de breuk houdt rekening met verschillende belastingvormen: inkomstenbelasting, 
belasting op het kapitaal, belasting op de aan- of verkoop van het actief, belastingvoordelen 
toegekend bij de vorming van het sparen. Wanneer de belastingen of de belastingvoordelen niet 
jaarlijks zijn, worden ze teruggebracht naar een « jaarequivalent » door de geëigende actuariële 
formules.  
De berekening geschiedt in de veronderstelling van vaste intrestvoeten (meer globaal, van vast 
brutorendement) en van vaste inflatievoeten, over een lange tijdshorizon (wiskundig benaderd door 
het oneindige), teneinde het effect van fiscale parameters aan het licht te brengen. Deze 
veronderstellingen hebben tot gevolg dat er geen meerwaarden zijn op effecten met vast rendement. 

 De spaarboekjes worden verondersteld vrij van belasting te zijn maar men rekent als 
effectieve belasting het verschil aan tussen hun intrest op één jaar ex-post en die van een 
belegging van dezelfde duur die aan belasting onderworpen is en die vergoed wordt tegen de 
marktrente. De effectieve aanslagvoet meet hier dus de terugname van het fiscale voordeel 
door de financiële instelling.  

 Voor de termijndeposito’s en de overheidsfondsen wordt de effectieve belasting berekend op 
basis van de roerende voorheffing. 

 Voor de dividenden houdt zij rekening met de vennootschapsbelasting en de roerende 
voorheffing op dividenden (15%) in de veronderstelling van een 50/50-verdeling van het 
rendement tussen dividenden en meerwaarden die voortkomen uit de kapitalisatie van 
gereserveerde winsten. 

 Voor het pensioensparen (3de pijler) houdt de effectieve belasting rekening met de 
belastingvermindering die, wordt toegekend bij de stortingen, de eventuele belasting van de 
gespaarde bedragen in hoofde van het pensioenfonds en de belasting bij opname. 

 Voor het woonhuis houdt de effectieve belasting rekening met de geactualiseerde waarde van 
de fiscale voordelen, de belasting bij de aankoop (btw of registratierecht) en de onroerende 
voorheffing. 

 Voor huurpanden neemt men aan dat deze belegging geen fiscale voordelen geniet en dat de 
huuropbrengst wordt belast op basis van 140% van geïndexeerd KI. Men gaat er dus van uit 
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dat de woning verhuurd wordt aan een natuurlijke persoon die ze niet gebruikt voor de 
uitoefening van zijn beroepsactiviteit. 

 Voor de successierechten gaat men ervan uit dat zij alle spaarvormen op dezelfde wijze 
belasten en dat zij dus geen invloed hebben op de vergelijking van de effectieve belasting van 
de verschillende financiële activa. Er wordt dus geen rekening mee gehouden. 

 
 
Grafiek 25, welke gebaseerd is op de methode van de meting van de effectieve belasting 
welke in het kaderstuk verklaard wordt (89), geeft een eerste overzicht van de verschillen in 
effectieve belasting tussen de verschillende vermogensbestanddelen. 
 
Aandelen en huurpanden worden zwaarder belast dan obligaties (90), terwijl het eigen 
woonhuis, dat fiscale voordelen geniet, een effectieve aanslagvoet heeft die lager is dan een 
risicoloze belegging op lange termijn. De fiscale voordelen van het pensioensparen maken 
dat zijn effectieve aanslagvoet negatief is. Wat de spaarboekjes betreft, deze zijn wel 
vrijgesteld maar het verschil tussen hun opbrengst op één jaar en de opbrengst op één jaar 
van een belastbaar actief toont een niet-verwaarloosbare « effectieve pseudo-belasting » 
aan, welke wordt weergegeven in Grafiek 25. Dat houdt in dat het belastingvoordeel in feite 
door de meeste financiële tussenpersonen wordt afgeleid door een beperking van de 
aangeboden opbrengst van het spaarboekje. 
 

Grafiek 25 

Effectieve aanslagvoet van verschillende financiële activa 2001-03
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Grafiek 25 beeldt slechts onvolkomen de verscheidenheid van belasting van de verschillende 
spaarvormen uit: zij neemt noch de beveks op, noch de producten van tak 23, noch de 
andere financiële producten waarvan het doel is belastbare inkomsten om te zetten in niet-

                                                 
89  Zie VALENDUC (2003) voor een gedetailleerdere uiteenzetting. 
90  Men neemt hier aan dat de vennootschapsbelasting ten laste van de aandeelhouders is. Zoals 

hierboven uitgelegd werd, is dat weinig waarschijnlijk in een kleine open economie. De 
vennootschapsbelasting bezwaart dan het kapitaal van de onderneming zonder het 
nettorendement van de spaarder te verminderen. Zie hierboven, blz. 70 en volgende. 
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belastbare meerwaarden, noch de schuldinstrumenten waarvan de opbrengsten niet als 
intresten beschouwd worden. 
 
Het probleem is dus eerder de niet-eenvormigheid van de belasting op inkomsten uit het 
sparen waarvoor er veelvuldige vrijstellingen of niet-belastingheffingen bestaan, die ofwel 
uitdrukkelijk door de wet voorzien zijn, ofwel gecreëerd worden door de omzetting van 
belastbare inkomsten in niet-belastbare meerwaarden. 
 
Deze verschillen worden niet alleen door de inkomstenbelasting verklaard. Andere 
belastingen, zoals de onroerende voorheffing of de registratierechten, spelen eveneens een 
rol. Het toepassingsgebied van de betrokken belastingen omvat dus verschillende 
overheidsniveaus. 
 
De verschillen in effectieve aanslagvoeten maken ongetwijfeld deel uit van de factoren die de 
structuur van het gezinsvermogen en de ontwikkeling ervan beïnvloed hebben. Men ziet 
bijvoorbeeld op Grafiek 26 dat het aandeel van vermogensbestanddelen dat zich bij de 
institutionele beleggers bevindt (technische reserves van de verzekeringen en deelbewijzen 
van de ICB’s) in 13 jaar stijgt van 20 tot 40% van de gezinsportefeuille. Het aandeel van de 
spaarboekjes stijgt eveneens. 
 
Over de periode 1992-2005 is de brutovorming van financiële activa van Belgische of 
buitenlandse oorsprong ruimschoots positief voor de drie spaarvormen die een voordelige 
fiscale behandeling genieten, namelijk de spaardeposito’s, de ICB-deelbewijzen en de 
verzekeringsformules die hier gekwantificeerd worden door de technische reserves. Zij is 
negatief voor de effecten met vast rendement welke de belastbare belegging vormen die het 
best vervangbaar is door obligatiebeveks. Voor de andere belastbare financiële activa is de 
brutovorming van financiële activa ruimschoots positief doch geringer dan de brutovorming 
van financiële activa die fiscale gunststelsels genieten. 

  

 
Grafiek 26 
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Tabel 27 
Brutovorming van financiële activa 1992-2005 

Financiële activa Brutovorming van activa 
Spaardeposito’s 100 125 
Andere deposito’s 32 650 
Effecten met vast rendement -28 257 
Aandelen en andere deelbewijzen 9 016 
Deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging 102 848 
Technische reserves verzekeringen 133 663 
Diversen en statistische aanpassingen -33 436 
Algemeen totaal 316 605 
Bron : NBB – Miljoenen € 

4.32 De doelstelling van de compensatiemaatregel herformuleren 

De Afdeling stelt voor de doelstelling van de compensatiemaatregel te herformuleren 
door een eenvormige behandeling van het sparen door de inkomstenbelasting na te 
streven. Concreet zou het erom gaan ervoor te zorgen dat de belasting op de verschillende 
financiële activa in de mate van het mogelijke eenvormig zou zijn, ongeacht de wijze van 
toekenning van het rendement (inkomsten of meerwaarde). 
De Afdeling overweegt niet zover te gaan dat de effectieve belasting eenvormig zou worden: 
in dat geval zouden stimuleringsmaatregelen en bijzondere belastingen, zoals de 
registratierechten en de onroerende voorheffing, afgeschaft moeten worden. De Afdeling is 
van mening dat deze stimuleringsmaatregelen specifieke doelstellingen hebben die zij in dit 
stadium niet in vraag stelt gezien deze discussie niet het onderwerp van dit rapport is. Wat 
de onroerende voorheffing betreft, wordt het behoud ervan gerechtvaardigd door het feit dat 
zij onrechtstreeks en gedeeltelijk een betaling is van de lokale overheidsdiensten.  
 
Het bereiken van de aldus geherformuleerde doelstelling zou het mogelijk maken in de 
richting te gaan van een belasting die zowel doeltreffender als billijker is. Een 
eenvormige belasting maakt het immers mogelijk de welzijnsverliezen te verminderen en is 
bijgevolg doeltreffender. De gelijkwaardige behandeling van de verschillende spaarvormen 
en de convergentie van de aanslagvoet erop met die welke op de inkomsten uit arbeid van 
toepassing zijn, maakt een vooruitgang mogelijk in zowel horizontale als verticale billijkheid. 
In haar recentste studie over België beveelt de OESO overigens aan « de rendre les règles 
fiscales plus neutres afin de réduire les distorsions affectant la répartition de l’épargne » (91). 
 
Het globale scenario zou dus talrijke voordelen cumuleren. 
- De daling van de belasting op arbeid heeft positieve gevolgen voor de 

werkgelegenheid. 
- De stijging van de fiscaliteit op het sparen vermindert weliswaar het beschikbare 

gezinsinkomen, maar men weet dat de marginale consumptiequote het laagst is voor 
de spaarinkomsten. De macro-economische weerslag zou dus minder negatief zijn. 

- Men weet dat het totale sparen weinig gevoelig is voor het nettorendement ervan. Er 
zou dus geen spaarschaarste plaatsvinden. Indien dat echter wel het geval zou zijn, 
dan zou de invloed op de intrestvoet onbestaande zijn vermits het marktevenwicht 
gevormd wordt in de eurozone. 

- Er kunnen daarentegen positieve allocatieve effecten verwacht worden.  
 

                                                 
91  Zie OESO (2007b), blz. 140. 
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4.33 Welke toepassingswijzen?  

A. DE MINIMAL(ISTISCH)E OPTIE … OF MEER AMBITIEUZE HERVORMINGEN? 
Een eerste optie bestaat erin maatregelen te nemen om thans niet-belaste spaarvormen te 
belasten: dat is de oriëntatie die recentelijk gevolgd is bij de maatregelen inzake 
kapitalisatiebeveks en de beleggingen in tak 21 en tak 23. Deze optie maakt het mogelijk 
vooruit te gaan in de goede richting, vermits zij de verschillen inzake effectieve belasting 
vermindert. Zij is dus gunstig voor zowel de billijkheid als de doeltreffendheid van de 
belasting. Het nadeel is het partiële karakter ervan. Zij verandert de fundamentele 
problemen niet, namelijk de bressen die open staan wegens de niet-belasting van 
meerwaarden of nog wegens de kwalificatieproblemen van inkomsten uit 
schuldinstrumenten.  Zij versterkt het onsamenhangende karakter van de fiscaliteit op het 
sparen door belastingen van verschillende aard te combineren, waarbij sommige het 
inkomen rechtstreeks en andere het inkomen onrechtstreeks treffen. Het is daarenboven 
bijzonder moeilijk met dergelijke maatregelen de buitenlandse inkomsten te treffen. 
Een meer ambitieuze oplossing zou een fundamentele hervorming van de 
inkomstenbelasting zijn welke een eenvormige belasting op het sparen zou waarborgen. Het 
onderzoek van de hervormingen die in andere landen werden doorgevoerd brengt drie 
modellen naar voren (92) : 
- de flat tax, 
- het stelsel van duale belasting, beter bekend onder de benaming dual income tax, 
- het « box system » dat in Nederland van toepassing werd. 
Om ze uit te voeren, vereisen al deze hervormingen het opgeven van het fiscaal gebruik van 
het bankgeheim. De Afdeling onderschat de politieke draagwijdte van een dergelijke 
maatregel niet, maar houdt eraan ze te objectiveren. 
 De Europese richtlijn maakt van informatie-uitwisseling (en dus van de afwezigheid 

van het fiscaal gebruik van het bankgeheim) de regel en van de huidige praktijk de 
uitzondering. Er werd geen datum vooropgesteld voor de algemene overgang naar 
informatie-uitwisseling maar de geleidelijke verhoging van het tarief van de 
bronstaatheffing is een stimulans die verlaten moet worden, vooral als zij 35% zal 
bedragen. De Minister van Financiën heeft overigens bij de goedkeuring van de 
richtlijn verklaard dat België op termijn de informatie-uitwisseling zal hanteren.  

 De informatie-uitwisseling maakt deel uit van de « communautaire 
verworvenheden » , wat het politieke gewicht ontkracht van de landen die ervan 
afwijken. 

 België is een van de weinige landen van de EU (3 op 27) en van de OESO (4 op 30) 
die vasthouden aan het fiscaal gebruik van het bankgeheim. Het is zeker 
ondoordacht in een dergelijke context te schermen met het vooruitzicht van de 
ondergraving van de plaats van België in de financiële wereld indien België inzake 
inkomsten uit het sparen aan informatie-uitwisseling zou doen. Zesentwintig van de 
dertig leden van de OESO doen het en sommige hebben een bloeiende financiële 
sector.  

 Er is een onmiskenbare internationale druk in de richting van informatie-uitwisseling. 
Een van de laatste voorbeelden ligt in het feit dat België de opheffing van het 
bankgeheim heeft aanvaard op vraag van de Verenigde Staten, maar dat het er zich 
toe beperkt de verzamelde informatie over te maken zonder ze voor interne 
doeleinden te gebruiken.  

 Het « fiscale bankgeheim » is verre van volledig en brokkelt eerder af. Het bestaat 
alleen voor de inkomstenbelasting. Meer dan één fiscalist heeft overigens de 
onzekerheden en de nadelen die daaruit voortvloeien, aan, de kaak gesteld. 

                                                 
92  Zie daaromtrent OESO (2006b). 
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 Tenslotte zou de afschaffing van het fiscaal gebruik van het bankgeheim het mogelijk 
maken zich volledig aan te sluiten bij de informatie-uitwisseling op internationaal vlak, 
wat een betere belasting van buitenlandse inkomsten mogelijk maakt. 

 

B. EEN FLAT TAX ? 
De flat tax bestaat in de invoering van een belasting tegen één enkel tarief voorbij een 
vrijgestelde schijf, de afschaffing van alle fiscale uitgaven en dus een eenvormige belasting 
van alle inkomsten met inbegrip van die uit het sparen. Zij maakt het dus mogelijk aan de 
nagestreefde doelstelling tegemoet te komen maar gaat veel verder in de hervorming van de 
inkomstenbelasting. 
 
Het meest bekende voorbeeld is dat van de fiscale hervorming in Slowakije. De toepassing 
ervan in België wordt besproken in DE COSTER en VAN CAMP (2005) en in VALENDUC 
(2006b). Allen redeneren in termen van ongewijzigde fiscale druk en onderstrepen de grote 
herverdelende schok die een dergelijke belastinghervorming inhoudt. 
 
Een flat tax gaat wel degelijk verder dan het nagestreefde doel van budgettaire compensatie 
van een inspanning tot vermindering van de belasting op arbeid en tot ondersteuning van het 
structurele concurrentievermogen.  
Zij zou wel aanzienlijk de belasting van de inkomsten uit arbeid verminderen en die 
verschuiven naar de belasting van de inkomsten uit het sparen, wat overeenkomt met het 
hier overwogen scenario (93.) 
 
De Afdeling kiest niet voor deze optie in het licht van de in dit rapport aangenomen 
doelstellingen en in het licht van de volgende argumenten. 
 De vermindering van de belastingwig op de lonen is totaal niet gericht op de lage 

lonen en komt dus niet tegemoet aan de gekozen doelstelling. 
 De terugkeer naar de arbeidsmarkt geschiedt door een vermindering van het 

nettobedrag van de sociale uitkeringen die bij het begin van de periode van 
werkloosheid niet overdreven hoog zijn. Vanuit het oogpunt van billijkheid is het 
duidelijk verkiesbaar de lage lonen op te waarderen of de kosten van aanwerving te 
verminderen, eerder dan de inkomsten van de uitkeringstrekkers te verlagen. 

 In een flat tax-stelsel wordt de aanwending van de budgettaire opbrengsten die 
voortkomen uit de eenvormige en verhoogde belasting van inkomsten uit het sparen 
verplicht toegewezen aan de begrotingskosten die voortkomen uit de afschaffing van 
de progressiviteit. Kiezen voor dit stelsel maakt het mogelijk de belasting van 
inkomsten uit arbeid en van inkomsten uit kapitaal gelijk te schakelen maar de 
verticale billijkheid wordt sterk opgeofferd aan de horizontale billijkheid en eventuele 
aanbodeffecten. De vermindering van het herverdelend effect heeft meer uitstaans 
met een aardbeving dan met een hervorming: zij komt overeen met ongeveer vier 
keer het effect van de grootste hervormingen die België gekend heeft. 

 Een flat tax vereist de afschaffing van de fiscale uitgaven, wat verre van verworven is. 
De toestand van België verschilt sterk van die van de landen van Centraal- en Oost-
Europa waar de flat tax werd ingevoerd: in die landen was het vertrekpunt een 
toestand met geen of zeer weinig fiscale uitgaven. Bovendien is de voorkeur voor 
herverdeling er minder uitgesproken dan bij ons. 

                                                 
93  VALENDUC (2006b) raamt dat een flat tax tegen 32% die budgettair neutraal is, de belasting 

op inkomsten uit arbeid met 5,7 miljard € zou verminderen en de belasting van inkomsten uit 
het sparen met 5 miljard € zou verhogen, het saldo is ten laste van de vennootschapswinsten. 
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C. NAAR EEN STELSEL VAN DUAL INCOME TAX ? 
Een stelsel van duale belasting combineert de progressieve belasting op de inkomsten uit 
arbeid met een lineaire maar veralgemeende belasting op de inkomsten uit kapitaal (94). Om 
daarvoor (intern) te zorgen, is het tarief van de personenbelasting op de inkomsten uit 
kapitaal gelijk aan het tarief van de vennootschapsbelasting. De dividenden worden 
onderworpen aan de vennootschapsbelasting maar worden niet meer onderworpen aan de 
personenbelasting. In de personenbelasting wordt het tarief van de belasting op de 
inkomsten uit kapitaal op dezelfde wijze toegepast op de inkomsten en op de meerwaarden, 
met in sommige gevallen bijzondere aanpassingen om dubbele belasting te vermijden op 
meerwaarden van aandelen waarvan de onderliggende waarde reeds onderworpen is 
geweest aan de vennootschapsbelasting als gereserveerde winst. 
Dergelijke stelsels vindt men in de Noordse landen (Zweden, Noorwegen, Finland, 
Denemarken) en varianten ervan, minder dicht bij het oorspronkelijke concept doch 
eveneens met een onderscheid tussen inkomens uit arbeid en inkomens uit kapitaal, in heel 
wat Europese landen (95). De toepassing ervan in België werd besproken in VALENDUC 
(2005a) en (2005b) (96). 
Ten opzichte van de flat tax, maakt dit stelsel het mogelijk het verschil tussen de 
belasting op de inkomens uit arbeid en die op de inkomens uit kapitaal te verkleinen 
en terzelfder tijd de grote herverdelende schok van het enige tarief te vermijden. Het 
biedt dus een betere combinatie wat betreft de afweging tussen doeltreffendheid en 
billijkheid vermits de voordelen die voortkomen uit de eenvormigheid van de belasting 
op het sparen verworven worden zonder de herverdeling op te offeren. 
 Een stelsel van dual income tax behoudt de progressieve belasting van de 

beroepsinkomsten. 
 Wat de belasting van de inkomsten uit het sparen betreft, wordt het verlaten van het 

beginsel van de progressiviteit bevestigd maar dat wordt in België reeds ruim 
toegepast vermits de globalisatie enkel nog de huurpanden betreft, doch op een 
grondslag die in de meeste gevallen niet overeenkomt met het effectieve inkomen. 
De belasting ervan tegen hetzelfde tarief als voor de andere inkomsten uit kapitaal en 
op een grondslag die overeen komt met het effectieve netto-inkomen zal het mogelijk 
maken de nadelige discriminatie ertegen, die uit het huidige stelsel voortvloeit, te 
verminderen. 

 De veralgemeende belasting van de inkomsten uit het sparen veronderstelt de 
afschaffing van de vrijstelling van voorheffing voor spaarboekjes. Een dergelijke 
maatregel kan als antiherverdelend worden beschouwd, alhoewel het niet 
noodzakelijk de spaarder is die de vrijstelling van voorheffing geniet, zoals de 
berekening van de effectieve aanslagvoeten hierboven aantoont. 

 Het zou oordeelkundiger zijn de huidige vrijstelling van de eerste schijf van 1.630 € 
aan intresten op spaarboekjes uit te breiden tot alle financiële beleggingen. Door 
aldus te handelen vermijdt men dat het voordeel zou terechtkomen bij de financiële 
bemiddelaar, gezien het niet meer gebonden is aan een specifiek financieel product, 
maar afhangt van de gezamenlijke financiële inkomsten van de belastingplichtige. 
Deze formule maakt het daarenboven mogelijk het « kleine sparen » vrij te stellen. 
Rekening houdend met de veronderstelde concentratie van de inkomsten uit kapitaal, 
zou een dergelijke vrijstelling aan de basis het mogelijk maken een meerderheid van 
spaarders vrij te stellen met een betrekkelijk beperkt effect op de belastbare 
grondslag.  

                                                 
94  Voor een bespreking van de theoretische grondslagen en de uitvoering van stelsels van dual 

income tax, zie SORENSEN (1998), NIELSEN en SORENSEN (1997) en MUTEN e.a (1996).  
95  Zie OESO (2006). 
96  De Afdeling heeft reeds de beginselen van een stelsel van dual income tax onderzocht in het 

kader van haar rapport over de vennootschapsbelasting. Het werd toen overwogen als een 
van de mogelijkheden voor de belasting van kleine ondernemingen. Zie HRF (2001), blz. 143-
144. 
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 Een eenvormige en lineaire belasting van de opbrengst van de verschillende 
financiële activa kan worden benaderd door andere belastingen dan de 
inkomstenbelasting (abonnementstaks, belasting op aan- en verkoop, enz.). Alhoewel 
zij op korte termijn beter uitvoerbaar kunnen lijken, verliezen deze belastingvormen 
aan doorzichtigheid en laten zij verschillen inzake belastingtarief bestaan. 

D. HET « BOX SYSTEM » VAN NEDERLAND 
Het « box system » van Nederland maakt de belasting op de inkomens uit sparen eenvormig 
door het sparen niet op basis van de inkomsten en van de meerwaarden op activa te 
belasten, maar op basis van het veronderstelde rendement ervan. De belasting bedraagt 
30% op een verondersteld rendement van 4%, wat neerkomt op een vermogensbelasting 
van 1,2%. Er wordt een vrijstelling aan de basis toegekend. Dit stelsel steunt op een traditie 
van vermogensbelasting die reeds goed ingeburgerd is in Nederland maar niet in België.  
 
De uitwerking van dit stelsel maakte het mogelijk een groot aantal scheeftrekkingen tussen 
de belasting op de verschillende vormen van sparen en investeren uit te schakelen (97). 
 
Het grote voordeel van dit stelsel ligt daarin dat het voor sommige financiële activa, waarvan 
het rendement niet voortkomt uit periodieke inkomsten, op praktisch vlak gemakkelijker kan 
zijn de waarde van het actief te belasten dan zijn prijsveranderingen. Deze praktijk werd in 
België overigens reeds toegepast met de « abonnementstaksen » die door de ICB’s jaarlijks 
verschuldigd zijn op de inventariswaarde van hun deelbewijzen.  
Een ander voordeel van dit stelsel bestaat erin dat het aanzet tot het nastreven van hoge 
rendementen en dus de doeltreffendheid bevordert. 
 
Het grote nadeel is de loskoppeling van de belasting en het effectieve rendement. Ceteris 
paribus, hoe lager de intrestvoeten zijn, hoe hoger de effectieve belasting is. De effectieve 
belasting is dus regressief ten opzichte van het opbrengstpercentage. 

E. DE GEKOZEN OPTIE 
Tussen de verschillende opties die verder gaan dan de minimalistische optie, beschouwt de 
Afdeling de “dual income tax” als de optie die het beste overeenkomt met het huidige stelsel 
van deglobalisatie. Een geleidelijke evolutie naar dit stelsel door de opbrengsten van alle 
spaarvormen in dezelfde grondslag op te nemen en ze op een eenvormige wijze te 
behandelen zou het mogelijk maken zowel inzake doeltreffendheid als inzake billijkheid 
vooruitgang te boeken, waarbij een aanmerkelijke budgettaire compensatie wordt geleverd 
voor een verlaging van de belastingwig op arbeid. 

4.34 Budgettaire opbrengst 

De raming van de budgettaire opbrengst van een hervorming die de belasting van inkomsten 
uit het sparen eenvormig maakt is vrij delicaat en wel om de volgende redenen. 
 De nationale rekeningen geven een raming van de inkomsten uit vermogen van de 

gezinnen maar zij is gebaseerd op begrippen die soms sterk verschillen van de 
fiscale definitie van belastbare inkomsten. Een van de belangrijkste lacunes komt 
voort uit het feit dat de nationale rekeningen meerwaarden niet registreren en dat de 
overwogen hervorming beoogt de meerwaarden op vastrentende activa op te nemen 
in de belastbare inkomsten. 

                                                 
97  Zie BRYS (2005) en BRYS (2006). 
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 Men beschikt niet over statistieken over de vermogensverdeling die het mogelijk 
zouden maken het effect te ramen van een vrijstelling aan de basis ten belope van de 
huidige vrijstelling voor spaarboekjes, maar uitgebreid tot alle financiële activa. De 
concentratie van het vermogen heeft nochtans tot gevolg dat de kleine vermogens, 
zelfs als zijn zij talrijk, weinig doorwegen in het geheel.  

 De ongunstige macro-economische weerslag die resulteert uit een vermindering van 
het beschikbare inkomen, wordt waarschijnlijk overschat als men op de inkomens uit 
het sparen dezelfde marginale consumptiequote toepast als op het totale beschikbare 
inkomen. 

 De allocatieve effecten die voortkomen uit de gelijkmaking van de aanslagvoeten zijn 
bijzonder moeilijk te ramen.  

 
Op basis van een berekening die gebaseerd is op de nationale rekeningen zouden de ex-
ante budgettaire opbrengsten van een uniforme belasting van 25% in de buurt komen van 
één bbp-punt en die van een belasting tegen 30% zouden ongeveer 1,3 bbp-punten zijn. Het 
rendement van de belasting op de meerwaarden van activa met vaste opbrengst zou er 
moeten worden bijgeteld en de kosten van de vrijstelling aan de basis die wordt uitgebreid tot 
alle financiële activa, zouden ervan moeten worden afgetrokken. Het is dus niet onredelijk 
van een dergelijke hervorming een ex-ante rendement van één bbp-punt te 
verwachten. 
 
De gebruikte tarieven zijn zeker hoger dan het huidige tarief van de roerende voorheffing 
(RV). Het lage niveau ervan werd gerechtvaardigd door de risico’s van delokalisatie van het 
sparen. De inwerkingtreding van de Europese richtlijn vermindert dit risico en zou dus een 
verhoging van de belasting op de inkomens uit het sparen mogelijk maken die zou toelaten 
dat hun belasting in de buurt zou komen van de belasting van de inkomens uit arbeid. Een 
tarief van 30% is weliswaar het dubbele van de huidige roerende voorheffing en zal zich 
vertalen in een hoge effectieve aanslagvoet als men de belastingheffing meet ten opzichte 
van de reële waarde van het kapitaal. Het blijft nochtans lager dan wat de Europese richtlijn 
op termijn voorziet als tarief van de « bronstaatheffing » die thans wordt toegepast door de 
landen die niet hebben gekozen voor de informatie-uitwisseling, waaronder België en het 
Groothertogdom Luxemburg. 
 

4.35 Samenvatting 

De nominale aanslagvoet van de inkomsten uit sparen is lager dan die van de 
inkomsten uit arbeid en de belasting van de inkomsten uit sparen is verre van 
eenvormig: het rendement ervan wordt beperkt door talrijke vrijstellingen en door de 
bressen die geslagen worden door de structurele kenmerken van het stelsel, 
waaronder de niet-belasting van de meerwaarden. 
Het door de Afdeling overwogen scenario bestaat erin de belasting eenvormig te 
maken en eventueel het belastingtarief te verhogen: de spaarrichtlijn en de integratie 
in de eurozone verminderen sterk de draagwijdte van de « kapitaalvlucht ». 
Een dergelijke hervorming combineert voordelen in termen van doeltreffendheid en 
billijkheid, wat ze bijzonder aantrekkelijk maakt. Men kan ervan bovendien een 
aanzienlijke opbrengst verwachten (1 bbp-punt), maar die hangt natuurlijk af van de 
toegepaste aanslagvoet. 
De Afdeling is er zich degelijk van bewust dat een dergelijke hervorming de actuele 
praktijk, waaronder het fiscaal bankgeheim, ingrijpend verandert. Bij een 
internationale vergelijking is het fiscaal bankgeheim nochtans meer en meer uit de 
tijd. Deze moeilijke keuze toont ook aan dat een aanzienlijke daling van de belasting 
op arbeid niet lukt zonder het in vraag stellen van bepaalde fundamentele aspecten 
van ons belastingstelsel. 
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4.4 Verruiming van de belastbare grondslag van de 
personenbelasting 

In het totaal bedragen de ontvangstenverliezen voortkomend uit fiscale uitgaven voor 2003 
inzake personenbelasting 4.110 miljoen € (98). Onder de elementen van het algemeen 
stelsel van de belasting heeft de Afdeling alleen het huwelijksquotiënt beschouwd. De 
vermindering van de forfaitaire beroepskosten of van de vrijgestelde schijven gaat immers in 
tegen het nagestreefde doel, namelijk de vermindering van de belastingwig op arbeid.  

4.41 Theoretische voordelen maar politieke moeilijkheden 

De afschaffing van de fiscale uitgaven heeft op theoretisch vlak een aantal voordelen, 
vooral in een hervorming die de verruiming van de belastbare grondslag combineert 
met de verlaging van de aanslagvoeten. De afschaffing van de fiscale uitgaven maakt de 
belasting neutraler: zij vermindert de scheeftrekkingen in de relatieve prijzen die voortkomen 
uit stimulerende maatregelen. Welnu, zonder dat rekening gehouden wordt met de externe 
effecten, leidt een neutralere en dus eenvormigere belasting tot minder welzijnsverlies, zoals 
ruimschoots aangetoond werd door de economische literatuur.  
Het merendeel van de fiscale uitgaven die bij de PB toegekend worden, komen in hoofdzaak 
ten goede aan de middelste en hogere inkomens, met uitzondering van de 
belastingverminderingen voor vervangingsinkomens. De fiscale uitgaven gaan dus in de 
meeste gevallen in tegen de verticale billijkheid. Zij gaan ook in tegen de horizontale 
billijkheid wanneer zij de belasting op een bepaald inkomen afhankelijk maken van de 
samenstelling of de aanwending van dat inkomen.  
De afschaffing van de fiscale uitgaven maakt het dus mogelijk de belasting doeltreffender en 
billijker te maken en de winst aan doeltreffendheid wordt vergroot wanneer de budgettaire 
opbrengst van de verruiming van de belastbare grondslag aangewend wordt voor een 
vermindering van de aanslagvoeten. 
Men kan stellen dat het hier ook het geval zou zijn, gezien de vermindering van de 
belastingwig die aldus gefinancierd zou worden ook winst aan doeltreffendheid met zich 
meebrengt. 
 
Men moet dus met de maatstaf van de voordelen van een toestand « zonder fiscale 
uitgaven » het eventuele positieve effect van fiscale uitgaven meten. Dat effect hangt af van 
de additionaliteit: een fiscale uitgave ter ondersteuning van het sparen of van O&O, zal 
doeltreffend zijn indien zij meer sparen of meer uitgaven voor O&O oplevert. Daarbij is het 
nodig dat er geen onrechtstreekse effecten zijn, waaronder verdringingseffecten op andere 
aanwendingen van middelen die even winstgevend zijn. De studies over de doeltreffendheid 
van de fiscale uitgaven zijn helaas duidelijk zeldzamer dan de argumenten in hun voordeel 
tijdens de politieke debatten. Het staat betrekkelijk vast dat de fiscale stimulansen voor het 
langetermijnsparen weinig effect hebben op het totale gespaarde bedrag en er enkel de 
samenstelling van wijzigen. Er is daarentegen een gunstiger consensus ten aanzien van het 
bijkomend effect van steun aan O&O. 
 
Een fiscale hervorming met het oog op de verruiming van de belastbare grondslag en de 
vermindering van de aanslagvoeten botst echter op een aantal politieke hindernissen. 
 De afschaffing van de fiscale uitgaven komt neer op een eenzijdige verandering van 

de voorwaarden waarin bepaalde beslissingen genomen werden. Dat is des te 
nadeliger naarmate de verrichting op lange termijn plaatsvindt. Dat is onder meer het 
geval voor de investering in het woonhuis of voor de pensioenspaarplannen. Men zal 
daartegen opwerpen dat het omgekeerde waar is bij een belastingverlaging en dat 
zoiets in het algemeen niet als een probleem ervaren wordt. Als men het voordeel 
van het vorige belastingstelsel voor de lopende contracten wil behouden, zal de 

                                                 
98  Zie de inventaris 2005 van de fiscale uitgaven. 
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budgettaire opbrengst van de verrichting op korte en middellange termijn sterk 
verminderen.  

 De Afdeling stelt vast dat voorstellen die minder ambitieus zijn, zoals die welke in 
haar Advies over de aftrekken in de personenbelasting geformuleerd werden (99), 
geen gevolg gehad hebben. Het ging nochtans eenvoudigweg over de invoering van 
korven die bovengrenzen stelden aan het gebruik van fiscale uitgaven, zonder terug 
te komen op de beginselen ervan. Het sindsdien gevoerde beleid, wat ook de 
motivatie ervan is, is tegengesteld aan de aanbevelingen die de Afdeling in 2002 
gedaan heeft: bestaande fiscale uitgaven werden verruimd (100), er werd geen enkele 
bovengrens ingevoerd en nieuwe fiscale uitgaven werden in het leven geroepen.  

 De verruiming van de belastbare grondslag en de vermindering van de 
aanslagvoeten veroorzaakt een asymmetrische verdeling van bevoordeelden en 
benadeelden: de ongunstige effecten zijn geconcentreerd en de gunstige verspreid. 
De benadeelden gaan in het algemeen over tot een proces van lobbying. Maar zelfs 
als zij niet onder de rechtstreekse invloed van een drukkingsgroep staan, kunnen de 
beleidsmakers er belang bij hebben hun waarschijnlijkheid tot herverkiezing te 
grondvesten op « nichestrategieën » - waarvan het behoud van de fiscale uitgaven 
deel uitmaakt – eerder dan op de voorkeuren van de meerderheid of van de 
mediaankiezer (101). 

De recente beslissingen bevestigen overigens op beleidsvlak de sterke terughoudendheid 
om terug te komen op de fiscale uitgaven: zoals hierboven vermeld, heeft het omgekeerde 
de bovenhand gehad, spijts de aanbevelingen van de Afdeling om de fiscale uitgaven zowel 
in aantal als wat het bedrag betreft, te begrenzen. 

4.42 Welke opties? 

Tabel 28 geeft voor 2003 de ontvangstenverliezen van de belangrijkste fiscale uitgaven 
weer. 

Tabel 28 
Belangrijkste fiscale uitgaven in de PB 

ontvangstenverliezen voor 2003 
Fiscale uitgaven Ontvangsten-

verliezen 
Terugbetaling van de kosten voor het woonwerkverkeer 127.19 
Aftrek van giften 43.87 
Terugbetaling van kapitaal van hypothecaire leningen 83.51 
Aftrek van kosten voor kinderopvang 52.19 
Belastingvermindering voor levensverzekeringspremies 257.03 
Belastingvermindering – pensioensparen 272.84 
Belastingvermindering – groepsverzekering 91.53 
Belastingvermindering – uitgaven voor energiebesparende investeringen 35.65 
Belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen 216.00 
Belastingvermindering voor ZIV-uitkeringen 175.70 
Belastingvermindering – pensioenen en andere vervangingsinkomens 1 681.22 
Totale fiscale uitgaven inzake personenbelasting 4 105.15 
Miljoenen € 
Bron – Inventaris van de fiscale uitgaven 2005 

Deze tabel geeft de niet-belastbare inkomsten niet weer. De oriëntaties die inzake de 
fiscaliteit op het sparen gevolgd werden, maken het reeds mogelijk een belangrijk deel te 
belasten van de inkomens die thans aan belasting ontsnappen. Er blijft nochtans een 

                                                 
99  Zie HOGE RAAD VAN FINANCIËN (2002). 
100  Cf. de aftrek voor enige eigen woning en de verhoging van de bovengrens voor het 

pensioensparen. 
101  Zie CASTANHEIRA en VALENDUC (2006) 
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probleem van de voordelen in natura, waarbij in de eerste plaats de bedrijfswagens 
betrokken zijn. 
Het voornaamste deel van de fiscale uitgaven, welke in Tabel 28 zijn opgenomen, komt voort 
uit twee categorieën : die welke betrekking hebben op het langetermijnsparen en onroerende 
goederen en de belastingverminderingen op vervangingsinkomens.  
De eerste categorie werd door de Afdeling reeds uitvoerig onderzocht. Zij kan slechts de 
besluiten van haar rapport van 2002 in herinnering brengen en vaststellen dat sindsdien de 
bovengrens van het pensioensparen verhoogd en dat de aftrek voor enige eigen woning 
ingevoerd werd. Zelfs indien laatstgenoemde maatregel de aanbeveling van de Afdeling 
volgt om geen onderscheid meer te maken tussen intrest en kapitaal, is deze vrijgeviger dan 
het oude stelsel van belastingvermindering voor de terugbetaling van kapitaal van 
hypothecaire leningen. Het beginsel van een korf werd ook niet overgenomen.  
De afschaffing van de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens komt neer op een 
vermindering van de overeenstemmende vervangingsgraden en van de levensstandaard van 
de sociale uitkeringstrekkers. Er is alleszins een reden om een onderscheid te maken tussen 
het geval van de werkloosheidsuitkeringen en dat van de pensioenen.  
De werkloosheidsuitkeringen van een samenwonende zonder gezinslasten genieten de facto 
slechts zeer weinig belastingverminderingen wanneer de samenwonenden deel uitmaken 
van hetzelfde fiscale gezin. De belastingvermindering wordt eveneens sterk beperkt wanneer 
er tijdens hetzelfde belastbare tijdperk zowel vervangingsinkomsten als inkomsten uit 
beroepsactiviteit zijn. De belastingverminderingen betreffen dus hoofdzakelijk langdurig 
werklozen die in een gezin niet de tweede inkomensverstrekker zijn. De afschaffing van de 
belastingverminderingen is voorzeker antiherverdelend en zou de financiële toestand van de 
betrokken personen in sterke mate verzwakken. Blijft de vraag of zij de terugkeer naar werk 
kan bevorderen. Als het om langdurig werklozen gaat, kan men achten dat deze maatregel 
onvoldoende zou zijn. De terugkeer naar de arbeidsmarkt financieel aantrekkelijk maken 
houdt een betere combinatie van doeltreffendheid en billijkheid in, maar die kost meer voor 
de begroting.  
Het geval van de belastingverminderingen voor pensioenen is in meerdere opzichten 
verschillend: de toepassingswijzen van de beperkingen zijn minder streng, wat de 
belastingvermindering boven 19.390 € per echtgenoot vrijgeviger maakt, en de betrokken 
personen maken geen deel meer uit van de potentieel actieve bevolking. Een ander 
onderscheid kan gemaakt worden tussen het wettelijke pensioen, de specifieke stelsels van 
de eerste pijler (parlementsleden, universiteitsprofessoren, magistraten, enz.) en het stelsel 
van de ambtenaren.  
 De vervangingsgraad van het wettelijk pensioen is onophoudelijk gedaald wegens het 

ontbreken van een reële herwaardering van de loongrens. Bij gebrek aan een 
volledige koppeling met de welvaart die moeilijk te verzoenen is met de budgettaire 
beperkingen, zal hij nog verder dalen. Het is dus weinig aangewezen het basisbedrag 
van de belastingvermindering te beperken. 

 Daarentegen is het volstrekt te rechtvaardigen, onder andere op het gebied van de 
billijkheid binnen en tussen de generaties, het mechanisme van de beperking te 
verstrengen. De cumulatie van een pensioen met een specifiek stelsel en van een 
belastingvermindering is weinig verdedigbaar. Dat is het ook niet voor de pensioenen 
in de openbare sector die perequatie (102) genieten. Het bestaande stelsel is 
gegrondvest op het beginsel van uitgesteld loon om de perequatie te handhaven 
maar het houdt er geen rekening meer mee wanneer het erom gaat het 
belastingstelsel van de inkomens te bepalen. Met het oog op de billijkheid zou het 
noodzakelijkerwijze aangewezen zijn ook maatregelen te treffen met betrekking tot de 
tweede pijler. Er zou zich tevens de vraag stellen over hoe men in deze benadering 
met de zelfstandigen rekening moet houden.  

                                                 
102  Daarmee bedoelt men de toekenning van pensioenverhogingen die gepaard gaan met 

loonsverhogingen voor de actieven. 
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DE BELASTINGVERMINDERING BETER RICHTEN OP DE PENSIOENEN 
Een gelijkschakeling van de toepassingswijzen van de beperking van de 
belastingvermindering op de bovengrenzen die gelden voor de werkloosheidsuitkeringen 
(103) zou op basis van de inkomsten 2004 68 miljoen € opbrengen. Tabel 29 geeft de 
effecten ervan per deciel weer. Het is bij de lezing van deze cijfers duidelijk dat deze 
maatregel herverdelend is: de betrokken gepensioneerden bevinden zich allen boven het 
mediaaninkomen en de verliezen, uitgedrukt in % van het beschikbare inkomen, zijn zeer 
gering. 

Tabel 29 
Beperking van de belastingvermindering op de pensioenen – de effecten per deciel 

 Aantal 
benadeelden 

% bena-
deelden 

Gemiddeld 
verlies (€) 

Totaal verlies 
Miljoenen € 

Verlies, in % 
beschikb. ink. 

1 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
2 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
3 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
4 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
5 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
6 55 059 8.9% -23 -1.25 -0.01% 
7 109 438 17.6% -59 -6.50 -0.06% 
8 147 957 23.8% -94 -13.96 -0.10% 
9 175 373 28.2% -133 -23.26 -0.13% 
10 147 050 23.7% -159 -23.40 -0.08% 
Totaal 634 877 10.2% -108 -68.37 -0.07% 
Bron : SDD – Microsimulatiemodel SIRe - 2004 

DE TWEEDE PIJLER 
De uitkeringen die voortkomen uit de stelsels van de tweede pijler worden in de overgrote 
meerderheid van de gevallen toegekend in de vorm van een kapitaal dat bij de opname 
afzonderlijk belast wordt. Er kan dus worden overwogen de aanslagvoet bij de opname te 
verhogen voor de uitkeringen afkomstig van de 2de pijler, parallel met een verlaging van de 
belastingvermindering op de pensioenen van de 1ste pijler. 

Tabel 30 
Stijging van de aanslagvoet op kapitalen uit groepsverzekeringen met 5 punten 

de weerslag per deciel 
 Aantal 

benadeelden 
% bena-
deelden 

Gemiddeld 
verlies (€) 

Totaal verlies 
Miljoenen € 

Verlies, in % 
van besch.ink. 

1 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
2 113 0.0% -35 0.0 0.00% 
3 113 0.0% -67 -0.01 0.00% 
4 1 926 0.3% -29 -0.06 0.00% 
5 4 532 0.7% -46 -0.21 0.00% 
6 8 157 1.3% -68 -0.55 -0.01% 
7 7 704 1.2% -138 -1.06 -0.01% 
8 11 895 1.9% -153 -1.82 -0.01% 
9 12 122 2.0% -244 -2.96 -0.02% 
10 18 693 3.0% -2 719 -50.83 -0.18% 
Totaal 65 255 1.0% -881 -57.50 -0.06% 
Bron : SDD – Microsimulatiemodel SIRe - 2004 
                                                 
103  De belastingvermindering is volledig verworven tot 19.390 €. Zij wordt daarna geleidelijk 

verminderd tot een derde van dat bedrag tussen 19.390 € en 38.780 € per persoon voor de 
pensioenen; een derde van het basisbedrag blijft verworven. Voor de 
werkloosheidsuitkeringen wordt de belastingvermindering herleid tot nul tussen een inkomen 
van 19.390 € en 24.200 € per gezin. De simulatie komt niet terug op het beginsel van de 
individualisering van de berekening van de belastingvermindering op de pensioenen maar 
herleidt ze tot nul vanaf 24.200 € per persoon. De bovengrenzen zijn geïndexeerd en de 
vermelde bedragen zijn die welke van toepassing zijn in 2007. 
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Een stijging van de aanslagvoet op kapitalen van groepsverzekeringen met 5 punten zou 
57,50 miljoen € opbrengen op basis van de inkomens van 2004, hetzij een opbrengst die 
dicht ligt bij die van de beperking van de belastingverminderingen op vervangingsinkomens. 
Het merendeel van de betrokken gezinnen bevindt zich eveneens boven het 
mediaaninkomen en de weerslag stijgt naargelang men hoger gaat op de inkomensas, met 
een logische concentratie in het 10de deciel (104). Ook in dit geval zijn de verliezen zeer 
gering wanneer zij worden uitgedrukt in % van het beschikbare inkomen. 

HET HUWELIJKSQUOTIËNT FORFAITAIR MAKEN 
Onder de bepalingen die deel uitmaken van het algemene belastingstelsel, heeft de Afdeling 
het geval van het huwelijksquotiënt onderzocht. Zij heeft de andere bepalingen (vrijstelling 
van de gezinsbijslagen, van belasting vrijgesteld minimum, beroepskosten) niet in 
aanmerking genomen omdat het geen zin heeft een vermindering van de belasting op 
inkomens uit arbeid te compenseren door maatregelen die in hoofdzaak betrekking hebben 
op de loontrekkenden. 
 
Het huwelijksquotiënt werd op hetzelfde moment ingevoerd als de veralgemeende 
decumulatie van de beroepsinkomsten, in zekere zin als beleidstegenhanger ervan, opdat de 
gezinnen met een enkel inkomen ook een voordeel zouden halen uit deze 
belastinghervorming. Afgezien van deze politieke rechtvaardiging zijn er weinig argumenten 
om het te handhaven. 
 De gelijkschakeling van de verschuldigde belasting bij een gelijk gezinsinkomen voor 

een koppel met één actieve persoon en een koppel met twee actieve personen is niet 
conform de billijkheid. De twee betrokken gezinnen hebben geen gelijk welzijn, 
vermits de tijd die aan de verwerving van het inkomen besteed wordt, fundamenteel 
verschilt. 

 Indien het doel van het huwelijksquotiënt erin bestaat rekening te houden met het 
negatieve effect van een persoon zonder inkomen op de draagkracht van het gezin, 
is moeilijk te begrijpen wat een verschillende behandeling rechtvaardigt van de 
andere toestanden van dezelfde aard. De belastingverminderingen voor personen ten 
laste zijn forfaitair, de gezinsbijslagen zijn het eveneens: waarom zou het dan anders 
moeten zijn voor de echtgenoot die geen inkomen heeft? 

 Als het erom gaat een compensatie toe te kennen voor het verrichte thuiswerk, is er 
geen reden om deze steun te beperken tot de gezinnen waarvan een van de 
echtgenoten aan de haard blijft. De huishoudelijke taken moeten door iedereen 
worden verricht, met inbegrip van de eenoudergezinnen en de koppels met twee 
actieve personen. 

 Het huwelijksquotiënt is evenmin gebonden aan het aantal kinderen ten laste. 
 Het draagt er tevens toe bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt financieel minder 

aantrekkelijk te maken.  
 
In het licht van deze argumenten tegen het behoud van het huwelijksquotiënt in zijn huidige 
vorm heeft de Afdeling de weerslag van de afschaffing ervan onderzocht, waarbij de 
betrokken echtgenoot echter steeds de basisvrijstelling, die altijd overdraagbaar is tussen 
echtgenoten, geniet. Een dergelijke maatregel zou 573,32 miljoen € voor de inkomsten van 
2004 opbrengen, hetzij ongeveer 0,15 bbp-punten.  

                                                 
104  De decielen worden opgebouwd op basis van het totaal van de globaal belastbare en 

afzonderlijk belastbare inkomens. De inning van het kapitaal van een groepsverzekering 
plaatst de betrokken persoon in het algemeen in het 10de deciel. 
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Tabel 31 
Afschaffing van het huwelijksquotiënt met behoud van de vrijgestelde schijf 

effecten per deciel 
 Aantal 

benadeelden 
% 

benadeelden 
Gemiddeld 
verlies (€) 

Totaal verlies 
Miljoenen € 

Verlies, in % 
beschikb. ink. 

1 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
2 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
3 227 0.0% -525 -0.12 0.00% 
4 7 137 1.1% -41 -0.30 0.00% 
5 70 693 11.4% -175 -12.40 -0.15% 
6 156 793 25.2% -417 -65.35 -0.66% 
7 147 050 23.7% -762 -112.08 -0.98% 
8 162 005 26.1% -906 -146.80 -1.08% 
9 129 037 20.8% -1 069 -137.92 -0.79% 
10 80 549 13.0% -1 221 -98.36 -0.34% 
Totaal 753 492 12.1% -761 -573.32 -0.55% 
Bron : SDD – Microsimulatiemodel SIRe - 2004 

Het voornaamste deel van de weerslag van deze maatregel bevindt zich opnieuw boven het 
mediaaninkomen. Van de 753.492 benadeelden bevinden zich ongeveer 90% in de bovenste 
helft van de verdeling. In de decielen 6 tot 9 is het percentage van de betrokken gezinnen 
het hoogst. Men merkt op dat, afgezien van een anekdotisch geval in het derde deciel, het 
gemiddelde verlies stelselmatig stijgt met het inkomen. Wanneer het wordt uitgedrukt in % 
van het beschikbare inkomen, bereikt het verlies zijn maximum in het achtste deciel.  

Tabel 32 
Afschaffing van het huwelijksquotiënt met behoud van de vrijgestelde schijf 

effecten per leeftijdsklasse 
 
 Aantal 

benadeelden 
% 

benadeelden 
Gemiddeld 
verlies (€) 

Totaal verlies 
Miljoenen € 

Verlies, in % 
beschikb. ink. 

0-19 0 0.0% 0 0.0 0.00% 
20-24 1 926 0.3% -307 -0.59 -0.02% 
25-29 13 595 2.7% -464 -6.31 -0.09% 
30-34 32 741 6.7% -535 -17.51 -0.19% 
35-39 53 813 10.2% -636 -34.24 -0.30% 
40-44 70 013 12.5% -710 -49.68 -0.39% 
45-49 79 416 15.3% -771 -61.23 -0.51% 
50-54 87 913 18.6% -913 -80.28 -0.72% 
55-59 94 597 21.9% -918 -86.88 -0.92% 
60-64 70 580 21.0% -808 -57.01 -0.85% 
65-69 82 702 24.1% -670 -55.41 -0.92% 
70-79 132 663 21.4% -720 -95.48 -1.00% 
>= 80 33 534 10.1% -856 -28.70 -0.64% 
Totaal 753 492 12.1% -761 -573.32 -0.55% 
Bron : SDD – Microsimulatiemodel SIRe - 2004 
 
De effecten per leeftijdsklasse getuigen van de concentratie van de begunstigden van het 
huwelijksquotiënt bij de ouderen: 30% van de begunstigden zijn ouder dan 60 jaar, 43% zijn 
ouder dan 55 jaar en de weerslag in % van het beschikbare inkomen is hoger boven 55 jaar 
dan eronder. Bovendien hebben 64% van de begunstigden van het huwelijksquotiënt geen 
kinderen te laste (of zullen er waarschijnlijk geen meer ten laste hebben). De kroostrijke 
gezinnen maken slechts 6% uit van de begunstigden van het huwelijksquotiënt. Bovendien 
worden de gezinnen die geen kinderen ten laste hebben meer « gesteund » (in % van het 
beschikbare inkomen) dan zij die kinderen ten laste hebben. 
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Tabel 33 
Afschaffing van het huwelijksquotiënt met behoud van de vrijgestelde schijf 

effecten volgens het aantal kinderen ten laste 
 Aantal 

benadeelden 
Idem, 
% v/h 
totaal 

% bena-
deelden 

Gemiddeld 
verlies (€) 

Totaal 
verlies 

Miljoenen € 

Verlies, % 
beschikb. 
inkomen 

0 484 768 64.3% 10.1% -794 -384.72 -0.59% 
1 106 946 14.2% 17.8% -734 -78.45 -0.54% 
2 101 734 13.5% 18.4% -705 -71.77 -0.45% 
3 47 355 6.3% 24.1% -650 -30.77 -0.52% 

4 en + 12 688 1.7% 15.8% -600 -7.62 -0.35% 
Totaal 753 492  12.1% -761 -573.32 -0.55% 

Bron : SDD – Microsimulatiemodel SIRe - 2004 
 
 
De bevragingen omtrent de rechtvaardiging van het huwelijksquotiënt vinden dus een 
weerklank het onderzoek van de effecten ervan. Het gaat eerder om een fiscaal geschenk 
aan gezinnen die kinderen ten laste gehad hebben dan een steun aan actieve kroostrijke 
gezinnen. Men heeft er moeite mee om, op basis van de vastgestelde effecten, te 
rechtvaardigen dat een dergelijk bedrag verantwoord is vanuit beschouwingen inzake 
gezinsbeleid.  
 

DE VOORDELEN IN NATURA 
Het laatste denkspoor dat door de Afdeling gevolgd werd, heeft betrekking op de voordelen 
in natura. De daling van de belastingwig op de lonen zou gepaard kunnen gaan met de 
afschaffing van de bijzondere stelsels voor de voordelen in natura, waarvan enkele van de 
belangrijkste de bedrijfswagens en de tankkaarten zijn. De Afdeling beveelt dus aan het 
fiscale stelsel van de aldus toegekende voordelen af te stemmen op dat van de lonen, zowel 
vanuit het oogpunt van de werkgever als vanuit dat van de werknemer. Dat zou dus een 
correcte waardering van het voordeel van alle aard alsmede de inning van sociale bijdragen 
en personenbelasting op die grondslag betekenen. Stimulansen voor het gebruik van schone 
auto’s zouden behouden kunnen worden, maar er moet eerst een gelijke behandeling 
hersteld worden van de lonen en dit voordeel in natura. 
 
De weerslag van een dergelijke maatregel kan echter niet geraamd worden op basis van het 
microsimulatiemodel SIRe, bij gebrek aan gegevens. 
 

* 
* * 
* 

 
De overwogen denksporen zouden een compensatie ten belope van 0,25 bbp-punten 
mogelijk maken zonder rekening te houden met de maatregelen betreffende de voordelen in 
natura. De macro-economische effecten van het verlies aan beschikbaar inkomen kunnen 
worden geraamd aan de hand van de werkzaamheden van het FPB 
(BASSILIERE e.a. 2005) (105). Als men redeneert met de regel van drie, vermindert een 
stijging van de personenbelasting met 0,25 bbp-punten de groeivoet van het bbp met 
0,085 punten in “t” en met 0,10 punten in “t+7” met een verlies aan werkgelegenheid van 
2 000 eenheden bij het begin van de periode en van 800 eenheden op het einde ervan. Men 
kan stellen dat het om een maximum gaat, op basis van de intuïtie dat de spaarquote hoger 
zou zijn bij de personen die als « benadeelden » geïdentificeerd werden. Welnu, hoe hoger 

                                                 
105  Deze worden, voor een daling van de inkomstenbelasting, vermeld in Tabel 18, blz. 50 
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de spaarquote is, hoe lager de groeiverzwakkende invloed is van een daling van het 
beschikbaar inkomen. 

4.43 Samenvatting 

 
De derde optie die door de Afdeling werd onderzocht, is de verruiming van de 
belastbare grondslag in de personenbelasting. Op theoretisch vlak heeft deze optie 
talrijke voordelen maar de uitvoering ervan is beleidsmatig bijzonder delicaat. De 
Afdeling stelt overigens vast dat bescheidener voorstellen welke slechts een 
bovengrens voor de fiscale uitgaven beoogden, niet werden uitgevoerd. 
De Afdeling neemt drie mogelijke denksporen in overweging: een betere gerichtheid 
van de belastingverminderingen voor pensioenen die noodzakelijkerwijze gepaard 
moet gaan met een gelijktijdige verhoging van de belasting op kapitalen voortkomend 
uit de 2de pijler, een forfaitair maken van het huwelijksquotiënt en een belasting op 
voordelen in natura, toegekend in de vorm van de terbeschikkingstelling van 
bedrijfswagens, die gelijkaardig is aan die van de lonen. Samen beschouwd geven de 
eerste twee denksporen een budgettaire opbrengst ex-ante van ongeveer 0,25 bbp-
punten. 
Op het vlak van de herverdeling hebben zij hun voornaamste weerslag boven het 
mediaaninkomen. Men stelt nochtans een concentratie van ongunstige effecten vast 
bij de gepensioneerden die zich in de bovenste decielen bevinden. De Afdeling brengt 
daaromtrent in herinnering dat men de belastingwig op arbeid niet met twee bbp-
punten kan verminderen in een budgettair neutraal kader zonder negatieve gevolgen. 
Het argument volgens hetwelk het effect op de werkgelegenheid des te hoger zal zijn 
naarmate de compensaties de lonen niet treffen, wat algemeen goed begrepen wordt 
wanneer het gaat om de discussie over de gevolgen van een verhoging van de btw, 
geldt hier eveneens. 
 

4.5 Verschuiving naar milieufiscaliteit 

4.51 Verduidelijking van de doelstelling 

De milieufiscaliteit is het vierde denkspoor dat wordt onderzocht om een daling van de 
belastingdruk op arbeid te compenseren. Hier gaat er hier niet om na te denken over een 
globale hervorming van de milieufiscaliteit (106) maar enkel om budgettaire compensaties te 
zoeken zodat de policy mix die gecreëerd wordt door de vermindering van de belasting op 
arbeid en de compensaties ervan zo gunstig mogelijk is, onder andere vanuit het oogpunt 
van de duurzame ontwikkeling. Andere belangrijke kwesties, zoals het gebruik van fiscale 
stimulansen om gedragingen te bevorderen die positieve effecten op het leefmilieu hebben, 
worden hier dus niet behandeld. 
 
Om het toepassingsgebied van de milieufiscaliteit te bepalen, baseert de Afdeling zich op de 
definitie van Eurostat en van de OESO: worden als dusdanig beschouwd de belastingen die 
gebaseerd zijn op fysische hoeveelheden van productie of gebruik van een goed waarvan 
het gebruik schadelijk kan blijken te zijn voor het leefmilieu. Wat de beleidsoriëntaties betreft, 
heeft de Afdeling zich onder meer gebaseerd op het recente « groenboek » van de Europese 
Commissie (107). 
 

                                                 
106  De Afdeling heeft recentelijk een inventaris van de milieufiscaliteit opgesteld (zie Hoge Raad 

van Financiën, 2004) en is van plan eerlang haar werkzaamheden betreffende dit onderwerp 
te hervatten. 

107  Groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde 
beleidsdoelstellingen, Brussel, 28 maart 2007, COM(2007)140 definitief. 
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De hervormingen die een vermindering van de belasting op arbeid combineren met een 
verschuiving naar de milieufiscaliteit, staan sinds ongeveer 15 jaar op de politieke agenda. 
Het bestaan van een « dubbel dividend » werd uitvoerig besproken in de economische 
literatuur. Een « win-win » creëren is voorzeker de best mogelijke policy mix. Als dat niet het 
geval is, gaat het erom de negatieve gevolgen te minimaliseren van een gestegen belasting 
op productie en consumptie die het leefmilieu schaadt. 
De eerste doelstelling van de milieufiscaliteit bestaat erin de externe kosten op te nemen in 
de prijzen en dus in de gedragingen van de economische actoren. Door ze, in de vorm van 
een belasting, te integreren in de prijzen van de goederen of activiteiten die externe kosten 
veroorzaken, wordt de collectieve hinder ten laste gelegd van degenen die hem veroorzaken, 
namelijk de producenten en/of de consumenten: dat is de toepassing van het beginsel « de 
vervuiler betaalt ». Benevens deze doelstelling van integratie van de externe kosten, is er bij 
het gebruik van de milieufiscaliteit een doelstellingsconflict tussen de budgettaire opbrengst 
en de gedragswijziging. 
 Indien de vraag naar de belaste goederen of diensten elastisch is en zij een niet-

vervuilende vervanger hebben, kan men een gedragswijziging en een positieve 
weerslag in termen van vermindering van externe kosten verwachten. Als het gedrag 
niet wordt gewijzigd, is er integratie van de externe kosten en toepassing van het 
beginsel « de vervuiler betaalt ». Het eerste geval komt overeen met de bedoeling 
van de wet die in België de milieutaksen ingevoerd had: van bij de eerste artikelen 
van deze wet werd als beginsel vooropgesteld dat enkel goederen met een niet-
vervuilende vervanger aan de milieutaks onderworpen konden worden. De 
budgettaire opbrengst van deze taksen is daadwerkelijk zeer beperkt geweest. 

 Als de vraag naar de belaste goederen elastisch is en de vervanger vervuilend is, dan 
is er noch gedragswijziging, noch integratie van de externe kosten, noch budgettaire 
opbrengst. Dat is het meest ongunstige geval. Het komt bijvoorbeeld voor als de met 
milieutaks belaste goederen of diensten in het buitenland gekocht en ingevoerd 
kunnen worden. 

 Indien de vraag naar de belaste goederen onelastisch is, zal er geen 
gedragswijziging zijn, maar zal de budgettaire opbrengst gewaarborgd zijn. Dat 
betekent niet dat de weerslag op het leefmilieu onbestaande is: het beginsel « de 
vervuiler betaalt » is van toepassing en de externe kosten worden geïnternaliseerd 
vermits zij ten laste gelegd worden van degenen die ze veroorzaken, eerder dan dat 
zij zonder onderscheid door eenieder gedragen worden. 

Gezien de doelstelling hier de compensatie is van een vermindering van de belastingdruk op 
arbeid, is de Afdeling op zoek gegaan naar opties die ten minste op korte tot 
middellange termijn een budgettair rendement voortbrengen. Zij streeft er dus eerder 
naar de toepassing van het beginsel « de vervuiler betaalt » te versterken dan op korte 
termijn de gedragingen te wijzigen. 

4.52 Criteria voor de keuze van de onderzochte denksporen 

Wat de keuze van de instrumenten betreft, heeft de Afdeling gehandeld in functie van de 
volgende beginselen 
 Gezien de doelstelling een budgettaire opbrengst is, beperkt zij zich tot de taksen en 

de retributies. Een stelsel van verhandelbare emissierechten heeft op theoretisch vlak 
gelijkaardige effecten als een taks indien de rechten door de overheid verkocht 
worden. Er zou nochtans met bepaalde praktische aspecten (108) en met het 
Europese kader rekening gehouden moeten worden. Een ander denkspoor van 
mogelijke compensatie – dat hier niet onderzocht wordt – zou erin bestaan de 
subsidies af te schaffen op activiteiten die schadelijke effecten hebben op het 
leefmilieu. 

                                                 
108  Waaronder de aftrekbaarheid van de bedragen besteed aan de aankoop van de rechten, het 

toepasselijke btw-stelsel enz. 
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 Men moet zich in de eerste plaats richten op goederen waarnaar de vraag ten minste 
op korte tot middellange termijn onelastisch is. Het is alom gekend dat de 
prijselasticiteiten van de betrokken goederen en diensten op lange termijn hoger zijn 
dan op korte termijn. 

Wat weet men over de prijselasticiteiten? 
De OESO raamde de meest relevante prijselasticiteiten - OECD (2006d). De prijselasticiteit 
van benzine zou op korte termijn –0,26 bedragen en op lange termijn –0,58. De 
rechtstreekse prijselasticiteit van het vervoer over de weg zou op korte termijn –0,1 tot –0,24 
bedragen en op lange termijn –0,22 tot –0,31. De elasticiteit van de voertuigkilometers ten 
opzichte van de brandstofprijzen (per liter) zou –0,10 bedragen en de gemiddelde elasticiteit 
van het wagenpark ten opzichte van de brandstofprijzen (per liter) zou –0,08 zijn.  
 De in aanmerking genomen instrumenten moeten aanzienlijke opbrengsten kunnen 

opleveren. 
 Het is aangewezen de gevolgen op de werkgelegenheid en het 

concurrentievermogen te waarderen. 
 Aan de eventuele gevolgen op de inkomensverdeling dient tegemoet gekomen te 

worden door overdrachten die niet gebonden zijn aan de consumptie van met 
milieutaks belaste goederen en diensten en niet door vrijstellingen van milieutaks. Het 
is vanuit het oogpunt van het leefmilieu immers uiterst belangrijk, het « prijssignaal » 
en de internalisering van de externe kosten te behouden. 

 Er moet rekening gehouden worden met de verdeling van de bevoegdheden tussen 
de verschillende overheidsniveaus en dat vanuit een dubbel oogpunt. Er zou eerst 
gewaakt moeten worden over een budgettaire samenhang: vermits het de federale 
overheid is die een vermindering van de belastingdruk op arbeid toekent, zou zij de 
opbrengst van de compenserende maatregelen moeten verkrijgen. Er stelt zich een 
dubbel probleem in het geval van decentralisatie van de bevoegdheden: de actie van 
de verschillende overheidsniveaus moet gecoördineerd worden en er moet zorg voor 
gedragen worden dat op begrotingsvlak de globale operatie voor de federale overheid 
neutraal blijft. 

4.53 De onderzochte denksporen 

A. DE VERKEERSBELASTING MODULEREN EN VERHOGEN 
Een eerste denkspoor betreft de modulatie van de verkeersbelasting in functie van 
milieucriteria: het zou erom gaan de meer vervuilende voertuigen meer te belasten en de 
minder vervuilende voertuigen minder. 
 De draagwijdte op milieuvlak van een dergelijke hervorming moet meteen al 

afgezwakt worden. Men belast niet het gebruik van het voertuig, maar het bezit ervan. 
Welnu, de gevolgen voor het leefmilieu hangen natuurlijk van het gebruik af. 

 De belastbare grondslag is betrekkelijk onelastisch (zie hierboven). De vraag naar 
autovoertuigen is op korte termijn immers weinig flexibel. Dit optimisme moet echter 
wegens twee argumenten gematigd worden. De meest vervuilende voertuigen zijn 
namelijk de oudste, dat wil zeggen zij die het vlugst vervangen kunnen worden. Een 
verhoging van de verkeersbelasting die onrechtstreeks de oudste voertuigen zou 
treffen, zou de vervanging van het wagenpark dus versnellen. Bovendien stelt men in 
België een vrij snelle vernieuwing van het wagenpark vast. Zo stelt men tijdens de 
laatste tien jaren een vrij vlugge verschuiving van benzinevoertuigen naar 
dieselvoertuigen vast die zeer waarschijnlijk aangemoedigd werd door de 
veralgemening van de bedrijfswagens. De dieselvoertuigen zijn in 2000 bij de 
inschrijving van nieuwe voertuigen en in 2004 in het wagenpark de meerderheid 
geworden. 
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Grafiek 27 
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 De gevolgen voor het concurrentievermogen zijn miniem. Voor particulieren is de 

inschrijving niet delokaliseerbaar. Het enige probleem heeft betrekking op de 
vervoersector waar een dergelijke maatregel een concurrentievoordeel zou geven 
aan de vervoerders die hun voertuigen in het buitenland inschrijven of aan 
vervoerders die cabotage verrichten. 

 De effecten op de werkgelegenheid zouden niet negatief zijn. Een aanzienlijk deel 
van het wagenpark wordt ingevoerd. Bovendien zijn dergelijke wijzigingen van de 
fiscaliteit voor de automobielindustrie als geheel een stimulans voor de zoektocht 
naar schone technologieën, hetgeen werkgelegenheid kan scheppen. 

 De verkeersbelasting is een bevoegdheid van de Gewesten. Zij zijn er nochtans toe 
gehouden samenwerkingsakkoorden af te sluiten voor elke wijziging die betrekking 
heeft op de taxatie van geleasede voertuigen en van voertuigen die ingeschreven zijn 
op naam van een vennootschap. Sinds 2001 hebben de Gewesten hun 
bevoegdheden niet uitgeoefend, wat verklaard kan worden door de blokkering die 
voortkomt uit de samenwerkingsakkoorden. 

 De mogelijke budgettaire opbrengsten zijn niet enorm: de totale taksen op de 
voertuigen brengen slechts 0,5% van het bbp op. Er zou dus een aanzienlijke 
verhoging van deze taksen nodig zijn – onafhankelijk van de modulatie in functie van 
leefmilieucriteria – opdat deze optie een aanzienlijke bijdrage zou kunnen leveren tot 
de financiering van de vermindering van de belastingwig op arbeid. 

B. HOGERE BELASTING OP BRANDSTOFFEN 
Ten opzichte van een modulatie van de verkeersbelasting heeft deze tweede optie het 
voordeel de fiscale heffing te leggen op het gebruik van het voertuig. De grondslag staat dus 
dichter bij de elementen die de milieuhinder en de externe kosten bepalen, of het nu gaat om 
de uitstoot van vervuilende gassen, opstoppingen of verkeersongevallen. 
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Globaal beschouwd is de vraag naar brandstof betrekkelijk onelastisch maar elastischer dan 
het wagenpark (zie hierboven, gemiddelde elasticiteit van -0,26). Er werd nochtans op 
middellange termijn een vervanging van benzine door diesel waargenomen (Zie hierboven 
Grafiek 27). 
 
Het risico op verplaatsing van de belastbare grondslag mag niet worden verwaarloosd. De 
vergelijking met de buurlanden toont aan dat er ruimte voor een verhoging is maar dat 
Luxemburg dan zijn aantrekkingskracht versterkt. Die blijft beperkt voor het personenvervoer 
maar is erg reëel voor het goederenvervoer over de weg. Voor het goederenvervoer over 
lange afstand overstijgt het risico van grensverkeer overigens het bijzondere geval van het 
Groothertogdom Luxemburg. 
Als gevolg daarvan is er een concurrentieprobleem voor de plaatselijke vervoerders die niet 
zouden kunnen profiteren van bevoorrading over de grens tegen lagere kosten. De 
mogelijkheid voor de wegvervoerders om cabotage te verrichten met brandstoffen die in het 
buitenland aangekocht werden, kan ook een probleem voor het concurrentievermogen 
stellen. Het feit dat er sinds de laatste verhoging van de prijzen van petroleumproducten 
“terugbetalingen voor professionele diesel” zijn, bevestigt dit probleem van 
concurrentievermogen en de mogelijkheid van de sector om zijn eisen te laten horen en om, 
op basis van concurrentievermogen en werkgelegenheid, een bescherming vanwege de 
overheid te verkrijgen. 
 
De accijnzen zijn een federale bevoegdheid. Het is dus de federale overheid die de 
opbrengst van een hogere belasting zou genieten en het is niet nodig over te gaan tot een 
coördinatie tussen de verschillende overheidsniveaus.  
De budgettaire opbrengst van de accijnzen op brandstoffen bedraagt thans iets meer dan 
één bbp-punt. Het potentieel is dus groter dan dat van de verkeersbelasting maar blijft 
beperkt. 
 

C. EEN KILOMETERHEFFING? 
De derde overwogen optie is die van een kilometerheffing. Hier gaat het dus om de 
invoering van een nieuwe soort belasting. Zij zou bijzondere voordelen bieden voor het 
goederenvervoer. Indien zij ingevoerd wordt in overeenstemming met de buurlanden, zou zij 
immers een onontwijkbaar grondgebied creëren wat de negatieve effecten van het 
grensverkeer praktisch zou uitschakelen: in tegenstelling met de aankoop van brandstof is 
het gebruik van wegeninfrastructuur in een voldoende grote geografische moeilijk te 
ontwijken. 
 
Initiatieven in die zin werden recentelijk genomen in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk en 
worden overwogen in Frankrijk en Nederland. Het feit dat het Groothertogdom Luxemburg 
niet zou meewerken, zou uiteraard zonder gevolg zijn, gezien de oppervlakte van zijn 
grondgebied.  
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De kilometerheffing 

Buitenlandse ervaringen (109) 
 
Zwitserland heeft in 2001 een heffing op het verkeer van zware voertuigen ingevoerd. Het 
bedrag van de heffing verschilt naargelang van de uitstootklasse van het voertuig en gaat 
van 2,15 cent/tkm tot 2,88 cent/tkm (110) (tonkilometer). De heffing wordt berekend door 
rekening te houden met de MTM en de afgelegde kilometers op Zwitsers grondgebied, met 
een onderscheid naar uitstootklassen (Euro 0, Euro 1 en andere uitstootklassen). 
Volgens de beschikbare elementen tot evaluatie (111) heeft de invoering van de heffing ertoe 
bijgedragen de stijgende trend van het vervoer over de weg te stoppen. Het transitverkeer is 
afgenomen en het aantal vrachtwagens dat de Zwitserse Alpen oversteekt is ten opzichte 
van 2000 met ongeveer 8% gedaald. De invoering van deze heffing maakte deel uit van een 
groter plan dat een ontwikkeling inhoudt van het gecombineerd vervoer spoor/weg door de 
aanleg van nieuwe tunnels onder de Alpen. Deze werken hebben echter vertraging, zodat 
het luik « gecombineerd vervoer spoor/weg » nog niet uitgevoerd is. Het blijkt dat het globale 
karakter van het vervoerbeleid en de herverdeling van de opbrengst van het vignet ten 
voordele van de vervoersector (financiering van de tunnels) de aanvaarding van het project 
door de bevolking bevorderd hebben. Het feit dat de heffing verbonden is aan de externe 
kosten werd eveneens als gunstig ervaren. Dit experiment is ook een succes op technisch 
vlak vermits het zonder problemen zowel op het transitverkeer als op de Zwitserse 
vervoerders toegepast wordt. 
 
De kilometerheffing (Lastkraftwagenmaut) werd op 1 januari 2005 in Duitsland ingevoerd ter 
vervanging van het eurovignet. Zij heeft betrekking op het goederenvervoer over het 
snelwegennet door voertuigen met een MTM van ten minste 12 ton. Het tarief ervan wordt 
eveneens bepaald in functie van de uitstootklasse. In tegenstelling tot de Zwitserse heffing, 
is zij afhankelijk van de afgelegde kilometers maar niet van de vervoerde last. Daarmee 
wordt indirect rekening gehouden door het aantal assen. Het tarief bedraagt 0,09 tot 0,14 € 
per kilometer naargelang van het aantal assen. 
De inning wordt georganiseerd door een privé-firma die de ontvangsten overmaakt aan de 
federale overheid (Bund), zij vergoedt de firma voor de inning. De ontvangsten bedragen 
3 miljard €, hetzij 0,13% van het Duitse bbp.  
De invoering van de kilometerheffing op het autosnelwegennet had een verplaatsing van het 
verkeer naar het gewone wegennet tot gevolg (+15% en –8% op het autosnelwegennet). 
 
Oostenrijk heeft op 1 januari 2004 een heffing ingevoerd voor het gebruik van het 
autosnelwegennet. Zij heeft betrekking op voertuigen waarvan de MTM 3,5 ton overschrijdt. 
Het tarief verschilt niet naargelang van de uitstootklasse en hangt enkel af van het aantal 
assen. Het bedraagt 0,13 tot 0,27 € per kilometer. Ook hier was er een verplaatsing van het 
verkeer naar het gewone wegennet. 
 
 
De buitenlandse ervaringen tonen aan dat het mogelijk is de externe kosten te internaliseren. 
Dat kan geschieden door een differentiatie van de heffing naargelang van de uitstootklassen. 
De belastingheffing volgens tonkilometer maakt het eveneens mogelijk de slijtage van de 
infrastructuur te integreren. Deze ervaringen tonen eveneens aan dat deze tarifering 
technisch mogelijk is, waarbij de OBU (On Board Unit) het doeltreffendste systeem lijkt te 
zijn. 
 
Ten opzichte van een belasting op de brandstof heeft de kilometerheffing het voordeel 
minder gemakkelijk ontweken te worden door trafiekverplaatsingen, voor zover zij algemeen 
van toepassing zou zijn. De Duitse en Oostenrijkse ervaringen tonen aan dat een 

                                                 
109  Voor meer details, zie DELODDERE E. (2005) 
110  Hetzij ongeveer van 0,013 tot 0,017 € per tonkilometer. 
111  Zie OECD (2006), blz. 128-132.  
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belastingheffing die beperkt is tot het autosnelwegennet een niet-verwaarloosbare 
verkeersverplaatsing naar het secundaire wegennet veroorzaakt. Deze verplaatsing vormt 
niet alleen op budgettair maar ook op leefmilieuvlak een verlies: de externe kosten worden 
niet verminderd en evenmin geïnternaliseerd. Zij dreigen zelfs hoger te zijn. Het is dus 
verkieslijk dat de kilometerheffing van toepassing is op het gehele wegennet. Dat verhoogt 
aanzienlijk het aantal betrokken grenspunten. 
 
Zoals alle tolsystemen kan de kilometerheffing ook gemoduleerd worden in functie van het 
ogenblik waarop de kilometers worden afgelegd: zij kan dus ook de externe kosten 
internaliseren die verbonden zijn aan opstoppingen, hetgeen een belasting op brandstof niet 
kan. 
 
De beschikbare studies over de prijselasticiteiten geven overigens aan dat de elasticiteit van 
de voertuigkilometers ten opzichte van de brandstofprijzen lager is (in absolute waarde) dan 
de prijselasticiteit van de brandstoffen.  
 
De kilometerheffing stelt geen probleem inzake concurrentievermogen, vermits zij 
« horizontaal » is: zij betreft alle operatoren die op een gegeven grondgebied actief zijn. 
 
Gezien het om een nieuwe belasting gaat, zou de budgettaire opbrengst aan de federale 
overheid toegewezen kunnen worden. Het zou nochtans aangewezen zijn dat er overleg is 
met de Gewesten in het licht van hun bevoegdheden inzake leefmilieu en 
wegeninfrastructuur. Een kilometerheffing moet overigens worden uitgewerkt conform de 
Europese richtlijn (112). 
 
De budgettaire opbrengst zou aanzienlijk kunnen zijn: het totale aantal afgelegde kilometers 
dat toe te wijzen is aan het goederenvervoer bedraagt in 2005 3,3 miljard, waarvan 
1,4 miljard voor het internationaal vervoer (met inbegrip van de cabotage) en 1,9 miljard voor 
het binnenlands vervoer. Het totale aantal tonkilometer bedraagt 44 miljard. Een belasting 
van 0,20 cent/kilometer (ongeveer de Duitse en Oostenrijkse tarieven) zou dus 660 miljoen € 
(113), hetzij 0,2 bbp-punten opbrengen, zonder rekening te houden met de effecten van een 
eventuele differentiatie in functie van de uitstootklasse. Een belasting per tonkilometer tegen 
het Zwitserse tarief zou eveneens ongeveer 600 miljoen € opleveren. In het geval van een 
kilometerheffing zou het eurovignet, waarvan de opbrengst in 2006 107 miljoen € was, echter 
afgeschaft moeten worden. 

D. DE HUISVERWARMING BELASTEN 
Een vierde optie bestaat erin de huisbrandolie meer te belasten en meer algemeen de 
wijzen van huisverwarming te belasten volgens hun milieuhinder. De huisverwarming is 
immers verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de verhoging van de vervuilende 
uitstoot. 
 
De huisbrandolie wordt thans enkel belast door de controleretributie en de bijdrage op de 
energie terwijl aardgas slechts met laatstgenoemde heffing wordt belast. Exclusief btw 
bedraagt de belasting op huisbrandolie 1,7 cent per liter en die op aardgas 0,99 € per MWh 
(114). 
 

                                                 
112  Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen. 
113 Indien de heffing niet in de prijzen wordt doorgerekend, zou er een vermindering van de 

grondslag van de vennootschapsbelasting zijn (verlies van ongeveer 130 miljoen € voor het 
binnenlands verkeer). De netto-opbrengst zou dus 530 miljoen € zijn. 

114  Voor de weerslag van deze belastingen op de eindprijs moet men rekening houden met 
21% btw. 
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 Ten overstaan van de gebruikte onderzoekscriteria verhoudt dit voorstel zich als 
volgt. Er zijn geen problemen voor het concurrentievermogen: men verplaatst zijn 
woning niet in functie van de kosten van huisverwarming. Gezien de belasting geïnd 
wordt op de plaats van levering, kunnen bovendien de plaatselijke leveranciers niet 
benadeeld worden ten opzichte van buitenlandse leveranciers. De belastingtarieven 
van huisbrandolie en aardgas zijn overigens laag ten opzichte van de buurlanden, 
voornamelijk ten opzichte van Duitsland en Nederland. 

 Het betreft een federale bevoegdheid en het is dus degelijk de federale overheid die 
de bijkomende ontvangsten zou genieten. 

 Er zal daarentegen tegemoet gekomen moeten worden aan de gevolgen voor de 
inkomensverdeling. Dat zou kunnen gebeuren door « energiecheques » waarvan de 
toekenning in omgekeerde zin met het inkomen gemoduleerd wordt, maar zonder een 
verband met de verbruikte hoeveelheden, zodat de aansporing tot vermindering van 
het verbruik behouden blijft. Het kan ook gebeuren door maatregelen ter bevordering 
van de renovatie van woongebouwen die gericht zouden worden op 
belastingplichtigen met een laag inkomen, zoals de invoering en de veralgemening 
van het stelsel van de derde investeerder of nog de energie-audit. 

 
Op basis van het huidige verbruik van huisbrandolie (5,9 miljard liter) kan men de opbrengst 
van een stijging van de accijnzen met 10 cent op 590 miljoen € ramen waarbij de btw moet 
worden geteld gezien het voornamelijk om eindconsumptie gaat. De weerslag op de 
begroting zou dan 714 miljoen € bedragen, hetzij 0,22 bbp-punten. De bijdrage voor de 
energie brengt momenteel 345 miljoen € op. Het betreft hier een weerslag ex-ante van een 
aanzienlijke verhoging van de belasting op en van de prijs van huisbrandolie. 
 
Het Federaal Planbureau heeft de weerslag van een stijging van de bijdrage op energie 
onderzocht. Onder de verschillende alternatieven die door het FPB onderzocht zijn, staat dit 
het dichtst bij de hier overwogen maatregelen (115). 
 

Tabel 34 
Macro-economische weerslag van een stijging van de bijdrage op energie 

 met 0,5 bbp-punten 
 Ongewijzigde 

brutolonen 
Vrije 

Lonen 
 t t+7  t t+7 
Werkgelegenheid (duizenden) -6.22 -7.30 -5.72 -0.21 
Stijging bbp (%) -0.14 0.08 -0.13 -0.04 
Prijzen (%) 0.65 0.65 0.63 0.48 
Begrotingssaldo     
- in miljarden € 0.73 1.24 0.73 1.04 
- in % bbp 0.26 0.33 0.25 0.27 
Bron: BASSILIERE e.a (2005). 
 
Vanuit het gezichtspunt van de openbare financiën bedraagt het verlies ongeveer 50% van 
het effect ex-ante. Rekening houdend met de gunstige terugverdieneffecten van een 
vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen gericht op de lage lonen, verzekert een 
budgettaire compensatie ex-ante niet de budgettaire compensatie ex-post. Er mag niet uit 
het oog worden verloren dat de stijging van de prijs van huisbrandolie een weerslag heeft op 
de gezondheidsindex. 

                                                 
115  Het bedrag van 0,5 bbp-punten wordt ontnomen uit de publicatie van het FPB en wordt enkel 

als voorbeeld vermeld. 
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4.54 Samenvatting 

 

Tabel 35 
Milieufiscaliteit – vergelijking van de scenario’s 

 Modulatie VB Stijging accijnzen 
brandstoffen 

Km-heffing 
vrachtvervoer 
over de weg 

Huisverwarming 

Elasticiteit van 
de vraag 

Laag Middelmatig tot 
laag 

Zeer laag, mits 
akkoord met 
buurlanden 

Laag 

Budgettaire 
impact ex-ante 

Stijging met 20% 
= 0,1 % bbp 

Stijging met 20%
= 0,2% bbp 

0,2 bbp-punten 0,2 bbp-punten 

Integratie van de 
externe kosten 

Ja, maar gering Ja Ja Ja 

Ontwijkings-
mogelijkheden 

Gering Middelmatig tot 
gering 

Zeer gering Zeer gering 

Effect op het 
concurrentie-
vermogen 

Ja Ja Neen Neen 

Toewijzing van 
de ontvangsten 

Gewesten Federaal Federaal Federaal 

 
 
Tussen de verschillende opties beantwoordt de kilometerheffing voor het 
vrachtvervoer over de weg het best aan het geheel van de criteria, voor zover er een 
akkoord met de buurlanden wordt bereikt, afgezien van Duitsland dat een dergelijke 
belasting al toepast. De invoering van een dergelijke belasting maakt het mogelijk de 
externe kosten te internaliseren en waarborgt op korte termijn aanzienlijke 
opbrengsten voor de federale overheid. Bovendien heeft zij geen negatieve invloed op 
het concurrentievermogen. Het grootste probleem van deze nieuwe belastingvorm is 
de uitvoering ervan op technisch vlak, maar dit probleem mag niet overdreven worden 
gezien de belasting van toepassing is in andere landen. 
 
De belasting op huisverwarming beantwoordt eveneens goed aan het geheel van de 
criteria maar de uitvoering ervan noodzaakt compenserende maatregelen voor de lage 
inkomens, die de budgettaire opbrengsten zullen verminderen. 
 
De prijsverhoging van de brandstoffen beantwoordt minder goed aan het geheel van 
de criteria: de voornaamste problemen zijn de ontwijking door het grensverkeer en de 
negatieve invloed op het concurrentievermogen van de nationale vervoerders. De 
modulatie van de verkeersbelasting internaliseert de externe kosten slechts zeer 
onrechtstreeks en zij levert geen bijkomende fiscale ontvangsten op voor de federale 
overheid, behalve indien de ontvangsten en bevoegdheden inzake belasting op 
voertuigen terug aan de federale overheid overgedragen worden. 
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