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1  I N L E I D I N G  

In het publieke debat lijkt het bon ton geworden om te stellen dat onze belastingen niet 
progressief zijn. Voorstanders van een vlaktaks bijvoorbeeld vertrekken vaak van die vermeende 
vaststelling. Ze concluderen daaruit dat morrelen aan de progressiviteit van het systeem geen kwaad 
kan, want ‘het huidige systeem is toch niet progressief’. De Jaarboeken Armoede en Sociale 
Uitsluiting proberen al jarenlang de bestrijding van ongelijkheid hoog op de agenda te zetten of te 
houden. En een progressief belastingsysteem is net één van de belangrijkste instrumenten om aan 
echte inkomensherverdeling te doen. Het is dus van groot belang na te gaan of veronderstelling of 
bovenstaande uitspraak de toets van de afstandelijke, wetenschappelijke analyse doorstaat. In deze 
bijdrage tonen we aan dat dit niet het geval is. 

De eerste stap daarbij bestaat erin te preciseren wat bedoeld wordt met ‘progressiviteit’. Niet 
zelden wordt immers verwezen naar hoge ‘marginale tarieven’ om een progressief belastingsysteem te 
karakteriseren. Nochtans is dat niet de essentie van progressiviteit. Een belastingsysteem is progressief 
wanneer het de verdeling van de inkomens na belasting gelijker maakt dan vóór die belasting. In 
paragraaf 2 gaan we daarom dieper in op het verband tussen de progressiviteit van een 
belastinginstrument en de herverdeling die dat instrument teweeg brengt in de inkomensverdeling. Dat 
zal ons ook toelaten om progressiviteit precies te meten en die progressiviteitmaatstaf te vergelijken 
voor verschillende elementen van het belastingsysteem. Dat gebeurt in paragraaf 3 waar we de 
progressiviteit vergelijken van het Belgische belastingsysteem voor wat betreft personenbelasting, 
sociale bijdragen en indirecte belastingen. 

                                                 
∗  Ik ben dank verschuldigd aan Kris De Swerdt en Dirk Verwerft voor de berekening van de hoofdmoot van de 

resultaten in de tekst aan de hand van het microsimulatiemodel EUROMOD. Ook hun inhoudelijke 
opmerkingen en bijsturingen droegen bij tot deze tekst, maar ze zijn niet verantwoordelijk voor resterende 
slordigheden of fouten in deze bijdrage. We zijn schatplichting aan het EUROMOD-team van het Institute for 
Social and Economic Research van de University of Essex o.l.v. Holly Sutherland, zonder hetwelk 
verdelingsanalyses van belastingen en uitkeringen in Europa nooit zouden staan we ze nu staan. Zie 
http://www.iser.essex.ac.uk/research/euromod voor meer informatie betreffende EUROMOD. Voor deze 
bijdrage gebruikten we versie C6 van EUROMOD. Het EUROMOD-model wordt continue upgedate en verbeterd, 
en alle in dit artikel voorgestelde berekeningen en interpreaties zijn enkel mijn verantwoordelijkheid en niet 
deze van het EUROMOD-team. Voor de berekeningen gebruikten we enkel de tax-benefit algorithmes van 
EUROMOD, niet de onderliggende databestanden. 
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In paragraaf 4 verruimen we de blik. We beantwoorden de vraag of het Belgische belasting-
systeem meer of minder progressief is dan de systemen in de buurlanden. We bekijken ook, zij het 
summier, de verandering van de progressiviteit doorheen de tijd. Aangezien hierover heel wat minder 
onderzoek is gebeurd, beperken we ons noodgedwongen tot de verandering van de progressiviteit van 
de personenbelasting. 

In paragraaf 5 wenden we hetzelfde instrumentarium aan om enkele vlaktaksvoorstellen te 
beoordelen op hun herverdelende effecten. Eén tarief boven een vrijgesteld minimum is immers nog 
altijd een progressieve belasting. Vraag is alleen: hoe progressief nog? We rekenen daarom enkele 
recente vlaktaksvoorstellen, gelanceerd door politieke partijen en andere publieke commentatoren, 
door op basis van microgegevens. Paragraaf 6 besluit. 

Het woord is net gevallen: ‘microgegevens’. Op basis van geaggregeerde gegevens is het 
onmogelijk iets zinnigs te zeggen over de herverdelende effecten van belastingen. Progressiviteit 
betekent net dat de belastingdruk verschilt voor arm en rijk en het bedrag dat de ‘modale’ Belg of 
Vlaming aan belastingen betaalt, is in dit opzicht nietszeggend. Maar de noodzaak om op het niveau 
van gezin of individu over gedetailleerde berekeningen van betaalde belastingen en ontvangen 
transfers te beschikken, vormt ook een hoge drempel voor wetenschappelijk onderzoek ter zake. Niet 
alleen de beschikbaarheid van een representatieve survey met betrouwbare inkomensgegevens is 
cruciaal. Daarnaast heeft men ook een model nodig dat op basis van deze inkomensgegevens en de 
persoonlijke en gezinskarakteristieken, de theoretisch verschuldigde belasting of de uitkering waarop 
men recht heeft kan berekenen. Dergelijk model noemen we in wat volgt een microsimulatiemodel. 

De resultaten die in deze bijdrage worden voorgesteld zijn allemaal berekend met dergelijk 
microsimulatiemodel. We hebben daarvoor in hoofdzaak gebruikt gemaakt van het model EUROMOD, 
ontwikkeld en onderhouden onder de leiding van Prof. Holly Sutherland (zie Immervoll, O’Donoghue 
& Sutherland, 1999, voor een introductie in dit model). De onderliggende representatieve steekproef is 
zoveel mogelijk de EU-SILC-enquête met inkomens van 2004.1  

We interpreteren het begrip ‘belastingen’ hier heel ruim. We beperken ons niet tot de 
personenbelasting, maar kijken naar het volledige belastingsysteem, dat is inclusief sociale bijdragen 
en indirecte belastingen zoals BTW en accijnzen. Een veel gehoord argument is namelijk dat de 
sociale bijdragen min of meer proportioneel zijn en dat ze, als ze worden meegerekend, de 
progressiviteit van de personenbelasting uithollen. Van indirecte belastingen is geweten dat ze meestal 
regressief zijn, dat de armere gezinnen proportioneel meer indirecte belastingen betalen dan de rijke 
gezinnen. Door dit alles te integreren krijgen we een genuanceerder beeld over de progressiviteit van 
het Belgische belastingsysteem. Door de parafiscaliteit van de sociale bijdragen hier gelijk te stellen 
met ‘belastingen’ verwaarlozen we wel een essentieel verschil tussen personenbelasting en sociale 
bijdragen. De sociale bijdrage geeft immers recht op een uitkering en heeft daardoor, zij het in 
afnemende mate, een verzekeringskarakter. Dit verandert grondig het conceptueel kader om over 
‘herverdeling’ te spreken via hetzij betaalde sociale bijdragen, hetzij ontvangen uitkeringen. Dit aspect 
van parafiscaliteit komt in deze bijdrage echter niet aan bod. 

                                                 
1  Daar waar we de verdelingseffecten van indirecte belastingen berekenen schiet EU-SILC natuurlijk tekort, 

aangezien deze enquête geen gedetailleerde bestedingsgegevens bevat. Indirect gebruikten we daarvoor de 
budgetenquête van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. In het Europese FP6-programma AIM-AP 
(FP6 Contract no 028412 ‘Accurate Income Measurement for the Assessment of Public Policies) hebben we 
voor vijf Europese landen bestedingsgegevens geïmputeerd op de bestanden die gebruikt worden in het 
EUROMOD-microsimulatieprogramma. Zie Decoster e.a. (2009a en 2009b) voor meer details. 
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2  P R O G R E S S I V I T E I T :  W A T  I S  H E T ?  H O E  M E T E N  W E  H E T ?  

Het betoog van veel voorstanders van een vlaktaks vertrekt ondermeer van de bewering dat de 
huidige ‘progressieve’ belastingen toch niet langer progressief zijn. Met veel bombast noemen 
bijvoorbeeld Niemegeers en Pompen (2008) de zogezegd progressieve belastingen de ‘vierde grote 
leugen van de twintigste eeuw’. In een populistisch discours heeft deze stelling de laatste jaren snel 
ingang gevonden. Het is daarom des te meer van belang nauwkeurig te omschrijven wat met 
progressiviteit precies wordt bedoeld. We doen dat in deze paragraaf aan de hand van de Belgische 
personenbelasting. Evenwel kunnen we de maatstaven die we op de definitie van progressiviteit enten 
om precies te meten hoe progressief een belastingsysteem is, in de volgende paragrafen ook toepassen 
op andere onderdelen van ons belastings- en sociale zekerheidssysteem. 

TABEL 1: PROGRESSIVITEIT IN DE BELGISCHE PERSONENBELASTING (AJ 2005) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Deciel van 
equivalent 

beschikbaar inkomen 

gemiddelde 
belastingvoet in 

% 

aandeel in het 
belastbaar 

inkomen in % 

aandeel in de 
belasting-

opbrengst in % 

aandeel in het 
inkomen na 

belasting in % 

1 (armste) -0,9 2,9 -0,1 3,6 
2 1,6 4,3 0,4 5,2 
3 3,3 5,2 0,9 6,2 
4 7,3 6,4 2,4 7,3 
5 11,8 7,9 4,9 8,7 
6 15,4 9,3 7,5 9,8 
7 18,3 11,1 10,6 11,3 
8 22,1 13,4 15,3 12,9 
9 24,4 15,9 20,2 14,9 

10 (rijkste) 31,1 23,6 38,1 20,1 

 gemiddelde ongelijkheid (Gini of concentratie-index) 

 19,3 36,1 61,0 30,1 

Bron: eigen berekeningen met het microsimulatiemodel EUROMOD op EU-SILC 2004 

Tabel 1 vat de essentie van progressiviteit samen in vijf kolommen. Aangezien een 
verdelingsanalyse nagaat of de ‘sterkste schouders, ook de zwaarste lasten dragen’, moeten we eerst 
bepalen wie sterke en zwakke schouders heeft. Dat wordt uitgedrukt in de eerste kolom door de 
bevolking op te delen van arm naar rijk. We gebruiken daarvoor het beschikbaar gezinsinkomen uit de 
EU-SILC-enquête, maar corrigeren dit inkomen voor gezinsgrootte. Schaalvoordelen zorgen er immers 
voor dat, om even welvarend te zijn, een koppel minder dan twee keer het inkomen van een 
alleenstaande nodig heeft; de behoeften van kinderen zijn meestal ook kleiner dan die van een 
volwassene. Ook al zijn er allerlei gesofisticeerde schalen in omloop (zoals de ‘aangepaste OESO-
schaal’), toch hebben wij geopteerd voor een eenvoudige correctie: we delen het beschikbaar inkomen 
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door de vierkantswortel van de gezinsgrootte.2 De deling van het beschikbaar inkomen door deze 
factor noemen we het equivalent beschikbaar inkomen. 

Na de rangschikking van de gezinnen van arm naar rijk op basis van dit equivalent beschikbaar 
inkomen delen economen de bevolking meestal op in groepen van 10% van de bevolking. We noemen 
dat een ‘deciel’. Het eerste deciel wordt dus bevolkt door de 10% armste individuen, in het bovenste 
deciel zitten de 10% rijkste individuen.3  

Een eerste gangbare definitie van progressiviteit is dat de gemiddelde aanslagvoet toeneemt met 
het inkomen. In procent van zijn inkomen betaalt de rijkere meer belastingen dan de armere. Dat 
verloop van de gemiddelde belastingvoet wordt weergegeven in kolom (2) van tabel 1. Het gaat om 
het belastingsysteem van 2005, dat van toepassing was op de inkomens van 2004. De cijfers tonen 
onmiskenbaar aan dat de Belgische personenbelasting progressief is. Gemiddelde betaalde de Belg  
19,3% van het belastbaar inkomen aan personenbelasting, maar de 70% armsten betalen allemaal 
minder. Dat kan maar omdat de 30% rijkste individuen allemaal meer betalen. 

Een tweede en derde manier om naar progressiviteit te kijken vinden we in de kolommen (3) tot 
(5) van tabel 1. Kolom (3) geeft het aandeel van elke inkomensgroep weer in de volledige taart van het 
belastbare inkomen. De ongelijkheid in het inkomen vóór belasting komt daarbij tot uiting in het feit 
dat het armste deciel (met 10% van de bevolking) slechts 2,9% van het belastbare inkomen heeft. 
Moest de inkomensverdeling perfect gelijk zijn, dan zou dat 10% van het inkomen zijn. De 10% 
rijkste individuen daarentegen beschikken over bijna een kwart van het belastbare inkomen. De 
ongelijkheid wordt samengevat onderaan in de tabel aan de hand van één van de meest gebruikte 
coëfficiënten van inkomensongelijkheid: de Gini-coëfficiënt.4 Deze ongelijkheidmaatstaf is geschaald 
tussen 0 (voor een perfect gelijke verdeling) en 100 (voor een verdeling waarin één individu al het 
inkomen heeft en alle anderen niets). De Gini-coëfficiënt blijft onveranderd als alle inkomens met 
hetzelfde percentage dalen of stijgen. In België bedraagt de Gini coëfficiënt vóór belastingen 36,1. 

Progressiviteit bestaat er nu in deze inkomensaandelen uit kolom (3) te vergelijken met de 
aandelen van elke inkomensgroep in de totale belastingopbrengst. Die worden weergegeven in 
kolom (4). Moest de belasting volledig proportioneel zijn, d.w.z. dat op elk inkomensniveau een 
zelfde percentage belasting wordt betaald (bijvoorbeeld het gemiddelde van 19,3%), dan zou het 
aandeel in de totale belastingopbrengst van elk deciel gewoon het inkomensaandeel zijn. Het rijkste 
deciel zou bij een proportionele belasting 23,6% van de belastingopbrengst genereren. Maar dat is niet 
wat we vinden in kolom (4). Het rijkste deciel levert veel meer dan zijn proportioneel aandeel: niet 
23,6% maar 38,1% van de belastingopbrengst. Het spiegelbeeld daarvan vinden we onderaan de 

                                                 
2  Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat deze schaal dicht aanleunt bij de vaak gehanteerde OESO-schaal. 

Zie bijvoorbeeld http://www.oecd.org/dataoecd/61/52/35411111.pdf voor een vergelijkende tabel. 
3  Het gaat hier wel degelijk om 10% van de individuen in de samenleving, en dus niet noodzakelijk om 10% 

van de gezinnen. Als er in arme gezinnen bvb. meer personen in het huishouden zijn dan in rijke gezinnen, 
dan bevat het onderste deciel minder gezinnen. Aangezien we geen informatie hebben over hoe inkomens 
verdeeld zijn binnen het gezin, gaan we er noodgedwongen van uit dat alle gezinsleden hetzelfde 
welvaartsniveau halen, nl. dat beschreven door het equivalent beschikbaar inkomen. 

4  Plaatsbeperking dwingt ons hier tot het verwaarlozen van het onderscheid tussen een Gini-index en het 
algemenere begrip van een ‘concentratie-index’. Het verschil ligt in de keuze van variabele waarop de 
bevolking geordend wordt. Aangezien in Tabel 1 de rangschikking gemaakt wordt op basis van beschikbaar 
inkomen, is strikt genomen enkel de index van kolom (5) een Gini-index. De indices van het inkomen vóór 
belasting, en van de belasting zelf worden concentratie-indices genoemd, omdat ze de spreiding van een 
variabele bekijken wanneer de bevolking geordend wordt op een andere variabele. 
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inkomensverdeling. Tot en met het zevende deciel is het aandeel in de belastingontvangst kleiner dan 
het aandeel in het belastbare inkomen. Niet alleen het inkomen in kolom (3) is dus ongelijk verdeeld. 
Ook de verschuldigde belastingen zijn ongelijk verdeeld, en bovendien nog ongelijker dan het 
inkomen. Dat komt tot uiting in de waarde van de concentratiecoëfficiënt onderaan in kolom (4). Die 
bedraagt maar liefst 61,0. Hiermee hebben we de tweede maatstaf van progressiviteit beet: de 
vergelijking van belastingaandelen met inkomensaandelen, of de vergelijking van kolommen (3) en 
(4). Voor de hele verdeling samen kan dit gekwantificeerd worden door het verschil te nemen tussen 
de twee concentratie-indices. Kakwani (1977) was de eerste om dit voor te stellen. vandaar dat deze 
progressiviteitindex de ‘Kakwani-index’ wordt genoemd. We stellen deze maatstaf in de rest van de 
bijdrage voor door K. Voor de Belgische personenbelasting bedraagt K 24,9. Een positieve index wijst 
op ‘progressiviteit’. Als de armen een proportioneel groter deel van de belastingen dragen dan hun 
inkomensaandeel, dan wordt de index negatief. We zullen hierna zien dat dit het geval is voor de 
indirecte belastingen. De K-index is gelijk aan 0 bij een proportionele belasting. Voor de sociale 
bijdragen kunnen we derhalve een index verwachten die niet te ver van 0 ligt. 

Er is echter nog een derde mogelijkheid om ‘progressiviteit’ te definiëren. Door het feit dat 
rijkeren proportioneel meer belasting betalen dan armeren, zal hun aandeel in het inkomen ná 
belasting kleiner zijn dan hun aandeel in het inkomen vóór belasting. De inkomensaandelen na 
belastingen staan in kolom (5). En inderdaad: voor de drie hoogste decielen nemen de 
inkomensaandelen af. Voor het topdeciel bijvoorbeeld daalt het aandeel van 23,6% naar 20,1%. De 
keerzijde is dat het inkomensaandeel voor de armste decielen (en in dit geval loopt dat tot het zevende 
deciel) is toegenomen. We zeggen dat de belasting de ongelijkheid heeft verminderd, of heeft 
herverdeeld van rijk naar arm. Dat komt ook tot uiting in de concentratie-index (in dit geval écht een 
Gini) onderaan deze kolom: 30,1. De mate waarin deze progressieve belasting heeft herverdeeld kan 
dus ook gemeten worden door het verschil te nemen in de concentratie-index vóór en ná belastingen). 
Dit is de Reynolds-Smolensky-index van herverdeling van een belastingsysteem die we verder 
aanduiden als RS. In 2005 bedraagt die voor België 6,1. Eenvoudig uitgedrukt: de ongelijkheid, zoals 
gemeten door de Gini-coëfficiënt neemt af met 6,1 procentpunt. Hoe groter deze RS-index, hoe 
‘progressiever’ het belastingsysteem. Een negatieve RS-index wijst op een regressief systeem waarbij 
de ongelijkheid na belastingen groter is dan ervoor. 

Moeten we kiezen tussen één van deze drie benaderingen van ‘progressiviteit’? Neen, wat betreft 
de keuze tussen de eerste definitie (stijgende gemiddelde tarieven) en maatstaven twee en drie. 
Economen hebben immers aangetoond dat zowel de Kakwani-index als de Reynolds-Smolensky-index 
enkel positief kunnen zijn als de gemiddelde tarieven stijgen. Vandaar het belang van het stijgend 
gemiddeld tarief. De keuze tussen maatstaf K en maatstaf RS is moeilijker. Het zijn gewoon twee 
verschillende aspecten aan het herverdelend karakter van een belastingsysteem. K focust op de 
disproportionaliteit van de te betalen belastingen en die disproportionaliteit is een noodzakelijke 
voorwaarde om te herverdelen. Maar de mate van herverdelen hangt niet enkel af van hoe ongelijk de 
te betalen belastingen verdeeld zijn. Ook de omvang van het belastingsysteem, uitgedrukt door de 
hoogte van de gemiddelde belastingvoet, speelt een rol. Een belasting kan heel progressief zijn, maar 
toch heel weinig herverdelen omdat de gemiddelde belastingvoet nu eenmaal laag is. Zeker bij 
belastinghervormingen kan dit samenspel van de gemiddelde belastingvoet en de maatstaf K voor 
verrassingen zorgen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hebben de recente 
belastinghervormingen van de Belgische personenbelasting de progressiviteit, zoals gemeten door K, 
niet uitgehold. Integendeel, ze is dus gestegen. We komen daarop terug in paragraaf 4.2. Door de forse 
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daling van de gemiddelde belastingvoet is het herverdelend karakter van de Belgische 
personenbelasting wel afgenomen. 

3  H O E  P R O G R E S S I E F  Z I J N  O N Z E  B E L A S T I N G E N  E N  S O C I A L E  B I J D R A G E N ?  

De vorige paragraaf heeft ons gewapend om een beeld te schetsen van de progressiviteit en het 
herverdelend karakter van het Belgische belasting- en sociale zekerheidssysteem. We bespreken 
achtereenvolgens de twee maatstaven voor de personenbelasting, voor de sociale bijdragen, en voor de 
indirecte belastingen 

3 .1  DE PERSONENBELASTING 

In de vorige paragraaf toonden we al aan dat het Belgische systeem van personenbelasting wel 
degelijk progressief en dus herverdelend is. De Kakwani-index bedroeg 24,1 en ongelijkheid wordt 
gereduceerd met 6,1 procentpunt. 

Deze resultaten zijn gebaseerd op berekeningen van te betalen belastingen met het 
microsimulatiemodel EUROMOD. Hoe precies het model ook rekent, in het onderliggende EU-SILC-
databestand met bruto-inkomens ontbreken wel heel veel specifieke variabelen die van belang zijn bij 
de feitelijke bepaling van de te betalen belasting voor een gezin. Pensioensparen, aftrekbare giften, 
afbetalingen en intresten van hypothecaire leningen, alimentatiegelden, maar ook fiscaal aftrekbare 
renovatiekosten of plaatsing van zonnepanelen, zijn variabelen die niet beschikbaar zijn. En op zijn 
minst even cruciaal is dat ook de eventueel aangegeven werkelijke beroepskosten niet gekend zijn. 

Een terechte kritische opmerking bij ons resultaat van tabel 1 is dan ook dat we geen rekening 
houden met al die mogelijke aftrekposten in de personenbelasting. Daarom vergelijken we in tabel 2 
ons resultaat van progressiviteit met de berekening van de gemiddelde aanslagvoet op microgegevens 
van de fiscale aangiften. Deze fiscale aangiften zijn de werkelijke aangiften van een steekproef van de 
héle fiscale bevolking, weliswaar voor het aanslagjaar 2001. Het voordeel daarvan is dat alle 
goedgekeurde aftrekken daarin opgenomen zijn én ze dus een perfect beeld bieden van de fiscale 
realiteit. De verschuldigde belastingen zijn trouwens berekend door het microsimulatieprogramma van 
FOD Financiën zelf (SIRe, zie Standaert & Valenduc, 1996). 

De rechterkolom van tabel 2 toont aan dat het in rekening brengen van de talloze aftrekken er niet 
toe leidt dat de Belgische personenbelasting niet meer progressief zou zijn. De gemiddelde 
aanslagvoet stijgt nog steeds: van 0.4% in het laagste deciel tot 28.1% in het hoogste deciel. De 
progressiviteit wordt wel verminderd. 
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TABEL 2: GEMIDDELDE BELASTINGVOET (IN %) IN DE PERSONENBELASTING 
BEREKEND OP STEEKPROEFGEGEVENS EN OP FISCALE DATA 

Deciel EUROMOD op EU-SILC
(2005) 

SIRe op fiscale data 
(2001) 

1 (armste) -0,9 0,4 
2 1,6 3,1 
3 3,3 5,5 
4 7,3 11,2 
5 11,8 16,5 
6 15,4 21,2 
7 18,3 24,2 
8 22,1 26,5 
9 24,4 28,6 

10 (rijkste) 31,1 28,1 
K-index 24,9 21,0 
RS-index 6,1 6,8 

Bron: berekeningen met EUROMOD op EU-SILC 2005 en met SIRe op de 
IPCAL data van 2001. 

Snijdt de opmerking dat rijkeren meer gebruik maken van allerlei aftrekposten dan geen hout? 
Toch wel. In Decoster en Van Camp (2005) en Van Cauter en Van Meensel (2006) wordt dit 
nauwkeurig gedocumenteerd voor verschillende soorten aftrekken. In bovenstaande tabel komt het tot 
uiting in een kleine daling van de gemiddelde aanslagvoet in deciel 10 ten opzichte van deciel 9. 
Helemaal bovenaan is er dus een klein beetje regressiviteit. Maar daaruit concluderen dat de 
personenbelasting niet meer progressief zou zijn is manifest fout. De enige juiste omschrijving is: onze 
personenbelasting is progressief en zonder de aftrekken zou ze nog iets progressiever zijn. 

De twee laatste rijen vergelijken respectievelijk de Kakwani-indices en de herverdelende effecten 
tussen beide microsimulatiemodellen. Hieruit blijkt dat de progressiviteit volgens de EUROMOD 
berekeningen weliswaar in dezelfde orde van grootte, maar toch ook hoger ligt, dan bij de fiscale data. 
Voor dit verschil dienen zich drie min of meer voor de hand liggende verklaringen aan. De 
belangrijkste reden is wellicht dat de methoden van dataverzameling en dus de populaties verschillen 
tussen beide datasets (zo is er een verschil in definitie tussen het sociologische en fiscale huishouden). 
Bovendien verwaarloost EUROMOD de aftrekken die - zoals gezegd - vooral de belastingvoet in het 
hoogste deciel neerwaarts beïnvloeden. Ten derde hebben de data betrekking op verschillende 
aanslagjaren, waartussen een belangrijke belastinghervorming werd doorgevoerd. Zoals we verder 
zullen zien, leidde de hervorming tot een grotere progressiviteit van het systeem. Toch bedraagt het 
herverdelend effect van de belastingen 0,7 procentpunt meer voor de fiscale data van 2001, maar ook 
hier liggen de resultaten van twee heel verschillende modellen dicht bij elkaar. Ook dit verschil kan 
deels, en schijnbaar contradictorisch, worden toegeschreven aan de tussenliggende 
belastinghervorming die de gemiddelde aanslagvoet deed dalen. We werken deze paradox verder uit in 
paragraaf 4.2. 
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3 .2  INCLUSIEF SOCIALE BIJDRAGEN EN INDIRECTE BELASTINGEN 

In tabel 1 hebben we ons beperkt tot de personenbelasting. De volgende tegenwerping die vaak 
gemaakt wordt om de progressiviteit van onze belastingen in vraag te stellen is dat “de sociale 
bijdragen toch min of meer proportioneel zijn met het inkomen? Als we die er bij optellen, dan is het 
systeem niet langer progressief”. Tabellen 3 en 4 beantwoorden ook die vraag. We gaan zelfs iets 
verder. We geven niet alleen de gemiddelde aanslagvoet van de sociale bijdragen (voor de 
werknemer), maar ook de betaalde indirecte belastingen. 

TABEL 3:  SOCIALE BIJDRAGEN, SOCIALE UITKERINGEN, PERSONENBELASTING EN INDIRECTE 
BELASTINGEN (IN €) PER DECIEL VAN EQUIVALENT BESCHIKBAAR INKOMEN (2003) 

Deciel 
Beschik-

baar 
inkomen 

Sociale 
bijdragen 

Sociale 
uitkeringen 

Personen-
belasting 

Indirecte 
belastingen 

Totaal van 
netto 

belastingen 

1 8567 135 -7272 28 2033 -5076 
2 13999 503 -11101 524 1928 -8146 
3 16771 959 -12712 1206 2227 -8320 
4 19921 1805 -11836 2543 2583 -4905 
5 23766 2671 -11746 4371 2933 -1770 
6 27066 3605 -10631 6394 3211 2579 
7 31289 4772 -8270 8743 3618 8862 
8 35967 6152 -7552 12186 3981 14767 
9 41533 7477 -6205 15773 4504 21548 
10 57072 11565 -6356 28796 5511 39516 

bevolking 27592 3943 -9368 8002 3246 5822 

  concentratie-indices 
vóór belasting   57,2 57,9 37,2 31,9 57,2 

na belasting  57,8 32,9 31,5 32,9 29,0 

herverdeling  -0,5 25,0 5,7 -1,0 28,3 

Noot: alles uitgedrukt als “belasting”. Een negatief teken wijst dus op een ontvangst voor het gezin 
of individu. ‘Beschikbaar inkomen’ is niet geëquivaliseerd. De decielordening wel. 

Bron: AIM-AP project van EUROMOD, eigen berekeningen 

Voor we de belastingvoeten bekijken in tabel 4 geven we in tabel 3 eerst de betaalde bedragen in 
euro. Om indirecte belastingen te kunnen berekenen voor elk gezin hebben we bestedingsgegevens 
moeten koppelen aan de EU-SILC-enquête. Daardoor konden we geen recentere resultaten produceren 
dan voor 2003. Voor de tien decielen van equivalent beschikbaar inkomen geven we de betaalde 
sociale bijdragen (enkel werknemer), de betaalde personenbelasting, de betaalde indirecte belastingen, 
maar ook de ontvangen uitkeringen (inclusief de pensioenen). De meest rechtse kolom van de tabel 
sommeert alle componenten.  

Tot en met het vijfde deciel is een gezin netto-ontvanger. Bemerk trouwens dat het laagste deciel 
van beschikbaar inkomen in absolute termen minder ontvangt dan het tweede en het derde deciel. Het 
is ook duidelijk dat voor gezinnen die bijna uitsluitend van uitkeringen leven (het laagste deciel), de 
indirecte belastingen heel zwaar doorwegen. De tien procent armste gezinnen betalen zelfs meer 
indirecte belastingen dan het tweede deciel. 
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Onderaan geven we de concentratie-indices weer voor de verdelingen van de verschillende 
inkomensconcepten. We hebben telkens de concentratie- of ongelijkheidindex berekend voor het 
inkomen nádat de belasting werd betaald of de transfer ontvangen en vergelijken die met de index 
voor het inkomen vóór die belasting of transfer betaald of toegekend wordt.5 Het verschil tussen de 
twee kan beschouwd worden als een aanduiding van het herverdelende effect van dit element uit het 
belasting- of transferbeleid. 

De sociale bijdragen veranderen de verdeling nauwelijks. De sociale uitkeringen daarentegen 
brengen, niet geheel onverwacht, de ongelijkheid spectaculair terug van 57,9 tot 32,9. Ook de 
personenbelasting is een sterk herverdelend systeem, terwijl de indirecte belastingen regressief zijn. 
Het herverdelend effect van wat we de nettobelasting zouden kunnen noemen (alle betaalde 
belastingen minus de ontvangen uitkeringen) is ontegensprekelijk herverdelend. De ongelijkheid wordt 
ongeveer gehalveerd. 

Nettobelastingen uitdrukken in procent van een inkomen vóór belasting is niet altijd zinvol 
doordat belastingen en transfers elkaar opheffen. Ook het inkomensconcept dat als noemer gebruikt 
moet worden bij dergelijke ‘voeten’ is niet vanzelfsprekend. In tabel 4 beperken we ons daarom enkel 
tot de belastingen om na te gaan of de gemiddelde belastingvoet stijgt. We drukken de betaalde 
belastingen hier uit ten opzichte van een bruto-inkomen dat gedefinieerd is als het beschikbaar 
inkomen vermeerderd met de personenbelasting en de sociale bijdragen. Omdat ze deel uitmaken van 
het beschikbaar inkomen, vormen de sociale uitkeringen dus een onderdeel van dit bruto-inkomen. Dit 
verklaart waarom de concentratie-index voor belasting in de eerste kolom zoveel lager ligt dan in 
tabel 3: de sociale uitkeringen werken, zoals eerder gezegd, al een groot deel van de ongelijkheid weg. 

                                                 
5  In elke kolom maken we de decielordening op basis van het inkomensconcept vóór belasting of transfert uit 

deze specifieke kolom. 
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TABEL 4:  GEMIDDELDE BELASTINGVOET VOOR SOCIALE BIJDRAGEN, PERSONENBELASTING EN 
INDIRECTE BELASTINGEN (IN %) 

Deciel Sociale bijdragen Personen 
belasting 

Indirecte 
belastingen 

Alle 
“belastingen” 

samen 

1 1,5 0,3 23,3 25,2 
2 3,3 3,5 12,8 19,7 
3 5,1 6,4 11,8 23,2 
4 7,4 10,5 10,6 28,6 
5 8,7 14,2 9,5 32,4 
6 9,7 17,3 8,7 35,6 
7 10,7 19,5 8,1 38,2 
8 11,3 22,4 7,3 41,1 
9 11,5 24,3 7,0 42,8 
10 11,9 29,6 5,7 47,1 

bevolking 10,0 20,2 8,2 38,4 
 concentratie-indices 
Vóór belasting 38,8 37,2 31,4 38,8 
Belasting 53,1 57,2 23,2 48,9 
Kakwani 14,3 20,1 -8,1 10,1 
Na belasting 37,2 31,4 32,5 32,5 
herverdeling (RS) 1,6 5,8 -1,1 6,3 

Bron: AIM-AP project van EUROMOD, eigen berekeningen 

Dat de sociale bijdragen hier een stijgende gemiddelde voet vertonen, komt omdat we de 
berekening uitvoeren voor de volledige, dus ook de niet-actieve, bevolking. Die zit in de onderste 
decielen en betaalt nagenoeg geen bijdragen. Ook de verlaging van de sociale bijdragen voor de 
laagste lonen speelt hierbij een rol. In de bovenste helft van de inkomensverdeling zijn de bijdragen 
ongeveer proportioneel. De personenbelasting is opnieuw sterk herverdelend. De RS-index bedraagt 
5,8. De indirecte belastingen zijn regressief. Vooral de daling van de gemiddelde belastingvoet tussen 
het eerste en het tweede deciel is spectaculair. Het globale beeld in de rechterkolom is een sterk 
progressief beeld, met uitzondering van het armste deciel. 

Bemerk dat we hier alles uitdrukken ten opzichte van dezelfde noemer. Zowel voor sociale 
bijdragen als voor de indirecte belastingen kunnen daar vragen bij worden gesteld. Wat de sociale 
bijdragen betreft, lijkt het ons vanzelfsprekend dat we meer gesofisticeerde berekeningen moeten 
uitvoeren. Die moeten in rekening brengen dat mensen met een vervangingsinkomen, zoals 
gepensioneerden, nu slechts in beperkte mate bijdragen betalen maar dat vroeger wel hebben gedaan. 
Die berekeningen zijn, toch voor een verdelingsanalyse, voorlopig niet beschikbaar. Voor indirecte 
belastingen zou het beeld grondig veranderen als we ze niet uitdrukken tegenover een 
inkomensconcept, maar tegenover totale uitgaven. Het verschil wordt gevormd door het sparen. Dit 
laatste neemt heel sterk toe met het inkomen. De meeste studies tonen aan dat indirecte belastingen 
niet langer regressief zijn wanneer ze gerelateerd worden aan de bestedingen. Wat er ook van zij, 
bovenstaande tabellen lijken ons meer dan voldoende om de hypothese onderuit te halen als zou ons 
huidig belastingsysteem niet progressief zijn. 
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4  V E R G E L I J K I N G  D O O R H E E N  T I J D  E N  R U I M T E  

Ons belastingsysteem is dus wel degelijk progressief. Maar is het meer of minder progressief dan 
het systeem in vergelijkbare landen? En is het doorheen de tijd meer of minder progressief geworden? 

4 .1  VERGELIJKING MET ANDERE EUROPESE LANDEN 

Het microsimulatiemodel EUROMOD werd uitgebreid met vier landen die recent toetraden tot de 
EU. Dit laat toe bovenstaande maatstaven voor steeds meer landen op een homogene manier te 
berekenen en te vergelijken. 

TABEL 5:  VERGELIJKING VAN DE PROGRESSIVITEIT MET ANDERE EUROPESE LANDEN 

Verandering in de Gini van beschikbaar inkomen wanneer 
onderstaand instrument wordt uitgesloten 

  Uitkeringen  
Land 

Gini 
beschik-

baar 
inkomen Sociale 

bijdragen 
Personen-
belasting 

met 
inkomens- 

of 
vermogens

toets 

zonder 
inkomens- 

of 
vermogens 

toets 

Indirecte 
belastingen 

België 24,5 2,1 6,4 2,9 8,4 -1,1 
Denemarken 23,2 1,9 5,7 2,5 15,1 
Duitsland 26,8 0,5 6,1 1,7 7,0 
Griekenland 32,0 0,4 4,4 0,1 4,6 -2,4 
Spanje 30,5 0,0 4,2 0,7 3,8 
Frankrijk 26,1 2,2 3,0 4,3 5,8 
Ierland 30,9 0,5 4,5 6,9 2,9 -1,5 
Italië 34,9 0,6 3,1 1,4 5,0 
Luxemburg 24,3 0,9 5,0 1,5 8,4 
Nederland 24,7 0,3 4,3 2,0 5,5 
Oostenrijk 22,7 1,4 4,7 0,8 9,7 
Portugal 36,1 0,9 4,6 2,1 2,1 
Zweden 24,3 0,4 3,7 2,0 10,5 
Finland 26,9 0,7 4,4 1,8 9,9 
Verenigd Koninkrijk 30,5 1,0 3,8 8,4 4,0 -1,5 
Estland 32,4 0,2 3,3 0,7 6,1 
Hongarije 27,4 1,7 5,9 1,0 9,8 -1,6 
Polen 33,2 0,1 1,9 2,9 11,9 
Slovenië 27,0 2,4 4,8 3,3 8,2 

Bron: Lelkes & Sutherland (2009) p. 89, Tabel A5 en voor indirecte belastingen: Decoster e.a. (2009b) 

Tabel 5 vergelijkt het herverdelend effect van verschillende elementen van het belasting- en 
transfersysteem voor verschillende landen. De tabel geeft de RS-maatstaf weer. We stellen vast dat de 
personenbelasting in België niet alleen progressief en dus herverdelend is, ze is bovendien het sterkst 
herverdelend van alle landen in de tabel. Dat komt onder andere door de hoge gemiddelde belasting-
voet in België. Ook de sociale bijdragen werken sterker herverdelend dan in de meeste andere landen, 
onder andere omdat in België de vervangingsinkomens slechts heel beperkt sociale bijdragen betalen. 
Aan de transferzijde wordt een onderscheid gemaakt tussen uitkeringen die een middelentoets bevatten 
(zoals het leefloon, en in sommige landen de werkloosheidsuitkeringen) en universele uitkeringen 
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(zoals kinderbijslagen, en in belgië bvb. de werkloosheidsuitkeringen). Voor bijna alle landen zijn de 
universele uitkeringen veel sterker herverdelend dan de inkomensgetoetste uitkeringen. Dat heeft 
opnieuw veeleer te maken met het volume van die uitkeringen dan met de progressiviteit ervan. De 
indirecte belastingen zijn slechts heel partieel beschikbaar in EUROMOD. Voor alle vijf de beschikbare 
landen zijn indirecte belastingen regressief. Voor België is het averechts herverdelend karakter het 
kleinst. 

Verder toont de tabel aan dat de landen in Zuid- en Oost-Europa een aanzienlijk ongelijkere 
inkomensverdeling na belasting hebben, zoals genoegzaam bekend is. Een bijkomend interessante 
vaststelling is dat landen met een gelijkere inkomensverdeling na belasting dan in België, namelijk 
Denemarken, Luxemburg, Oostenrijk en Zweden, hun herverdelend effect in hoofdzaak lijken te halen 
uit de grotere massa en universaliteit van de sociale uitkeringen. Daarmee is echter niet gezegd dat 
deze belastingsystemen ook in hun geheel meer herverdelend zijn dan in België, aangezien een 
dergelijke conclusie ook de kennis van de ongelijkheid vòòr belasting veronderstelt. 

4 .2  VERANDERING VAN PROGRESSIVITEIT EN HERVERDELING DOORHEEN DE TIJD 

We kunnen het globale beeld van sociale bijdragen, personenbelasting en indirecte belastingen 
samen niet aanhouden wanneer we ook de evolutie doorheen de tijd willen schetsen; dit al zeker niet 
voor meerdere landen. De datavereisten wat microdatasets en modellen betreft zijn nu eenmaal te hoog 
om over veel analyses doorheen de tijd te beschikken. Ook voor België zelf zijn de studies van de 
evolutie van progressiviteit- en herverdelingsmaatstaven schaars. We beperken ons hier tot een kort 
overzicht van bestaande vergelijkingen van verandering in progressiviteit en herverdeling van de 
personenbelasting. 

De evolutie voor de periode 1965-2002 wordt geschetst in Van Cauter en Van Meensel (2006), 
waaraan de onderstaande grafiek ontleend werd.6 Hieruit blijkt duidelijk dat de evolutie van het 
herverdelend effect vooral gelieerd is aan de evolutie van de gemiddelde belastingdruk. De laatste 
dertig jaar is het herverdelend effect afgenomen en dit vooral door de belastinghervormingen van 1988 
en 2001-2005. In beide gevallen ligt de oorzaak bij de afname van de gemiddelde voet, niet bij een 
verandering in de progressiviteit van het systeem. Enkel bij de belastinghervorming van 1983 steeg de 
herverdeling licht door een aanzienlijke stijging van de progressiviteit en ondanks een daling van de 
gemiddelde belastingdruk. 

De gevolgen van de belastinghervorming-Reynders op de progressiviteit en het herverdelend 
effect werden – ex ante - gesimuleerd in Cantillon e.a. (2000) en Valenduc (2002). Beide studies 
concluderen dat de progressiviteit van het systeem weliswaar stijgt (respectievelijk van 21,9 naar 25,4 
en van 18,6 naar 21,2), maar dat het effect op de herverdeling gecompenseerd en zelfs licht 
overschaduwd wordt door de daling van de gemiddelde belastingvoet: de herverdeling daalt 
respectievelijk van 4,9 naar 4,7 en van 6,4 naar 6,2 procent. 

                                                 
6  Zie ook Declercq (2002) voor een gelijkaardige studie over een lange periode. 
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5  H O E  P R O G R E S S I E F  I S  E E N  V L A K T A K S ?  

Tenslotte bekijken we de invloed van een vlaktaks op progressiviteit en herverdeling. In essentie 
bestaat een vlaktaks uit één positief tarief, meestal boven een vrijgesteld minimum. Net de 
aanwezigheid van dit vrijgesteld minimum zorgt ervoor dat het gemiddelde tarief ook bij een vlaktaks 
stijgt met het inkomen. Een vlaktaks is derhalve wel degelijk progressief (gedefinieerd als een stijgend 
gemiddeld tarief) en meteen ook herverdelend. Deze kwalitatieve vaststelling zegt natuurlijk niets over 
hoé progressief een vlaktaks is, en nog minder over hoe herverdelend een vlaktaks is. Zoals we 
hierboven zagen, hangt het herverdelend effect immers niet alleen af van de progressiviteit maar ook 
van het gemiddelde tarief. 

Net bij dat gemiddeld tarief wrong het schoentje in het publieke debat over concrete voorstellen 
voor een vlaktaks in Vlaanderen of België. Idealiter worden verschillende belastingsystemen door 
economen geëvalueerd aan de hand van budgetneutrale hervormingen. Na de doorgevoerde 
belastinghervorming moet een zelfde overheidsopbrengst gegenereerd worden als met het bestaande 
systeem. Alleen dan kan een beeld geschetst worden van de belastinghervorming dat de 
welvaartseffecten ten gevolge van de verandering in de overheidsontvangsten (zoals meer of minder 
publieke goederen) buiten beschouwing laat. Dat betekent vanzelfsprekend niet dat een discussie over 
de omvang van de overheidsontvangsten zelf irrelevant zou zijn; integendeel. We stellen alleen dat een 
forse daling van de overheidsontvangsten a) ofwel moet gecompenseerd worden door 
meerontvangsten elders; b) ofwel geflankeerd moet zijn door een realistisch scenario om dezelfde 
uitkeringen en publieke goederen aan de burgers te verstrekken tegen minder kosten; c) ofwel 
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welvaartseffecten heeft voor de burgers in de vorm van verminderde uitkeringen of verminderde 
voorziening van publieke goederen. Indien deze scenario’s a) tot c) onvoldoende betrouwbaar 
gekwantificeerd zijn en men wil toch belastingsystemen met elkaar vergelijken, dan moet men naar 
budgetneutrale hervormingen kijken. 

Bij sommige recente voorstellen werd deze budgetneutraliteit flagrant met voeten getreden door 
vrijgestelde minima en vlaktakstarieven voor te stellen die leidden tot meerdere miljarden euro’s 
minderontvangst. We rapporteerden daarover uitgebreid in Decoster & De Swerdt (2008). Daarin 
toonden we ook dat de veronderstelde ‘terugverdieneffecten’, als ze er al zijn, zeker niet van dien aard 
zijn dat ze het grote ontvangstenverlies kunnen goed maken. 

Hier focussen we op het effect van een vlaktaks op de progressiviteit van het systeem en op de 
mate van herverdeling. We nemen daarom ook genoemde niet budgetneutrale voorstellen op in onze 
analyse. Concreet gaat het om het voorstel uit het boek van Niemegeers en Pompen (2008) en om het 
voorstel van lijst De Decker uit de verkiezingscampagne voor de regionale verkiezingen van juni 
2009. Het voorstel van Niemegeers en Pompen betreft een vlaktaks van 15% boven een vrijgesteld 
minimum van €12500. Dat laatste is meer dan dubbel zo hoog als het huidige vrijgesteld minimum, en 
wordt door de auteurs naar voor geschoven als hét argument om te stellen dat deze vlaktaks sociaal 
rechtvaardig is. Het voorstel van Lijst De Decker betreft een geleidelijke invoering van een vlaktaks 
van 25%. Eén van de cruciale elementen daarbij is de belastingvrije som die afneemt met het 
belastbaar inkomen. Lagere inkomens hebben recht op een hogere belastingvrije som. Daarmee hopen 
ze een belastingsysteem in de steigers te zetten dat ‘socialer is dan de socialisten’. 

Tabel 6 vergelijkt de gemiddelde belastingvoeten per deciel van deze twee vlaktaksvoorstellen 
met de gemiddelde belastingvoeten in het huidige systeem. Aangezien beide voorstellen helemaal niet 
opbrengstneutraal zijn, voegen we er ook een vlaktaksscenario aan toe dat wel opbrengstneutraal is. 
Het gaat om een vlaktaks uit Decoster, De Swerdt en Orsini (2008) van 38,5% met een belastingvrij 
minimum van 5780 euro voor een volwassene.7 We geven ook winst- en verliescijfers voor de 
verschillende decielen, zowel in euro’s als in procent van het beschikbaar inkomen. Onderaan de tabel 
staan de nu bekende indices van progressiviteit (Kakwani) en herverdeling (Reynolds-Smolensky). 

 

                                                 
7  In dezelfde studie bespreken we ook hoe veel lager het tarief zou kunnen zijn als we terugverdieneffecten in 

rekening brengen. In dat geval zou het tarief 37% zijn, maar de verdelingseffecten zijn nagenoeg dezelfde. 



TABEL 6:  GEMIDDELDE BELASTING EN VERANDERING IN BESCHIKBAAR INKOMEN PER DECIEL BIJ INVOERING VAN DRIE VLAKTAKSVOORSTELLEN  

Baseline 
(AJ 2005) 

Niemegeers en Pompen 
vlaktaks van 15% en belastingvrije 

som van €12500 

Lijst De Decker 
vlaktaks van 25% en degressieve 

belastingvrije som 

Opbrengstneutrale vlaktaks 
Decoster et al. (2008) 

38,5% 

 
Gemid-
delde 

belasting-
voet 

Gemid-
delde 

belasting-
voet 

verandering 
beschikbaar 

gezinsinkomen per 
maand 

Gemid-
delde 

belasting-
voet 

verandering 
beschikbaar 

gezinsinkomen per 
maand 

Gemid-
delde 

belasting-
voet 

verandering 
beschikbaar 

gezinsinkomen per 
maand 

 % % in € in % % in € in % % in € in % 

1 0,5 0,2 23 1,6 1,2 -18 -1,6 1,7 -10 -1,1 
2 4,5 0,8 49 2,8 2,3 3 0,2 10,2 -55 -4,2 
3 9,2 2,4 117 6,1 6,8 13 0,7 17,5 -119 -7,6 
4 11,9 2,1 211 10,1 7,9 67 3,5 18,4 -116 -6,7 
5 16,2 2,5 334 14,9 9,7 144 6,9 20,6 -96 -4,8 
6 19,2 3,3 475 19,4 13,2 198 8,2 21,6 -67 -2,9 
7 21,5 3,9 644 23,9 15,2 284 10,7 22,8 -46 -1,7 
8 25,2 5,6 819 27,7 17,2 382 13,0 24,7 21 0,7 
9 27,8 7,2 1139 32,7 20,4 530 15,4 25,8 101 2,8 
10 36,6 10,0 2200 42,7 23,3 1184 23,7 31,0 479 8,8 

volledige 
bevolking 23,8 3,8 592 17,8 11,6 275 11,2 23,7 9 0,4 

Kakwani 25,06 30,56   23,12   15,55   

Reynolds-
Smolensky 7,83 1,81   4,13   4,84   

Bron: Decoster, A. en De Swerdt, K. (2008) 

 



 

Tabel 6 toont allereerst de gemiddelde belastingvoeten per deciel voor het systeem van 2005 
(eerste kolom met als titel ‘Baseline’) en voor de drie vlaktaksvoorstellen (in de volgende kolommen). 
Deze laatste vertonen inderdaad een progressieve structuur: de gemiddelde voet stijgt met het deciel. 
Dit uit zich ook in de waarde van de progressiviteitsindex: het voorstel van Niemegeers en Pompen 
resulteert zelfs in een stijging van de progressiviteit ten opzichte van het huidige systeem, van 25,06 
naar 30,56. 

Maar schijn bedriegt. Zoals we hierboven herhaaldelijk hebben betoogd, is progressiviteit wel een 
noodzakelijke maar zeker geen voldoende voorwaarde om aan inkomensherverdeling te doen. 
Wanneer we de verandering in het beschikbaar inkomen per deciel bekijken tegenover het huidige 
belastingsysteem, dan ontstaat een heel ander beeld. Hier vinden we een duidelijke regressieve 
structuur, waarbij de lagere decielen minder winnen dan de hogere decielen en soms zelfs verliezen. 
Het opbrengstneutrale scenario toont dat zelfs 70 procent van de gezinnen verliest terwijl enkel de 30 
procent rijkste Belgische gezinnen baat hebben bij de maatregel. De winst- en verliescijfers kondigen 
aan dat de vlaktaksvoorstellen de mate van herverdeling sterk zullen terugdringen. De herverdelings-
index bevestigt dit: onder het voorstel van LDD valt de herverdeling terug op bijna de helft, onder dat 
van Niemegeers en Pompen zelfs op een kwart van de huidige waarde van 7,83. Zonder meer kan hier 
dus gesproken worden van een sociaal bloedbad, of een “seïsme” in de woorden van Valenduc (2006). 

Aangezien er ook geen wetenschappelijk evidentie bestaat dat een vlaktaks tot meer groei zou 
leiden, is het een intrigerende vraag waarom die voorstellen toch steeds blijven opduiken. Misschien 
ligt het antwoord wel in het besluit dat de IMF-auteurs trekken na hun onderzoek naar de effecten van 
de Russische vlaktaks. Voor hen is de relevante vraag al lang niet meer wanneer Westerse landen 
zullen overstappen op een vlaktaks, maar wel wanneer landen die de vlaktaks hebben ingevoerd die 
weer zullen afvoeren. Dat is gebaseerd op hun analyse dat de hoofdreden voor de invoering lag in de 
“signaalfunctie” en dat het signaal op dit moment snel aan belang inboet: 

“At least for the second wave of reforms, and those still being undertaken, it is hard not to 
conclude that a key reason for the spread of low-rate flat taxes has been as an attempt to 
signal to the rest of the world a fundamental regime change, shifting toward more market-
oriented policies. […] Whether such an expensive form of signaling is warranted, especially 
as the increasingly commonality of low rate flat taxes dilutes its distinctiveness, remains to 
be seen.  

In countries where the commitment to an even-handed treatment of distinct taxpayers is not 
in doubt, where tax compliance is better established and tax administration more effective, 
where the income tax is more important in revenue terms and the revenue-neutral flat rate 
consequently higher, and where presumptions of marginal rate progressivity are more 
entrenched, the attractions of the flat tax have proved correspondingly less. The question is 
whether, as these conditions become more established in the flat tax countries themselves, 
the flat tax structures there will prove sustainable. The strengthening of the additional tax 
in Serbia in 2006, the intended reintroduction of a progressive rate schedule in São Tomé 
and Príncipe, and the questioning of flat taxation during the 2006 elections in the Slovak 
Republic suggest that the political robustness of the flat tax is not assured.” (Keen, Kim 
and Varsano, 2008) 
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Ons lijkt het dat een samenleving als de onze niet echt nood heeft om aan de buitenwereld te 
signaleren dat we in een vrije markteconomie leven. Zeker niet als dit overbodig signaal onrecht-
vaardig en onverantwoord duur is. 

6  B E S L U I T  

In deze bijdrage hebben we geprobeerd een antwoord te formuleren op de vraag of onze 
belastingen nog wel progressief zijn. Als achtergrond hebben we daarvoor op methodologisch en 
conceptueel vlak vooral de nadruk gelegd op het verschil tussen de strikte progressiviteit van een 
belasting, zoals gemeten door de Kakwani-index, en het herverdelend effect, meestal weergegeven 
door de Reynolds-Smolensky-index. We hebben aangetoond dat onderscheid zeker niet louter 
academisch is. Op basis van de gegevens in tabel 1 zou een erg progressieve belasting erin bestaan 
enkel het rijkste gezin één euro belasting te laten betalen en alle andere huishoudens niets. De 
Kakwani-index van een dergelijk systeem in België zou 63,9 bedragen, meer dan het dubbele van het 
huidige belastingstelsel! Maar de uiterst lage gemiddelde belastingvoet zou er wel voor zorgen dat 
deze belasting niet herverdeelt. Het herverdelend effect zou rond de 0% liggen. Toch betekent dit niet 
dat het herverdelend effect niet kan toenemen door bij een constant gehouden gemiddelde 
belastingdruk de lasten meer te verschuiven naar de sterkste schouders. Beide interpretaties van 
progressiveit hebben dus wel degelijk hun belang. 

Het antwoord op de gestelde vraag is duidelijk: de belastingen in België zijn wel degelijk 
progressief, zelfs in de ruime interpretatie. Resultaten op basis van microsimulatiemodellen met zowel 
representatieve steekproeven als fiscale data wijzen alle in dezelfde richting, althans voor de 
personenbelasting. Daarnaast vormen ook de sociale uitkeringen een belangrijke factor in de 
herverdeling. Sociale bijdragen en indirecte belastingen zijn respectievelijk nagenoeg proportioneel en 
licht regressief, maar ze eroderen de totale progressiviteit slechts in beperkte mate. De indirecte 
belastingen wegen wel heel zwaar door in het inkomen van het allerlaagste deciel. Aangezien het 
beschikbaar inkomen van dit deciel bijna uitsluitend uit sociale transfers bestaat, zou het bij 
verschuivingen van de belastingen van directe naar indirecte belastingen, aangewezen zijn, vaker dan 
nu het geval is, het netto-effect te rapporteren op sociale uitkeringen. 

In vergelijking met de andere Europese landen blijkt dat België een van de meest herverdelende 
systemen heeft en wat betreft de personenbelasting zelfs het meest herverdelende. Als andere landen, 
zoals de Noord-Europese, globaal genomen een progressiever systeem hebben, dan is dat vooral te 
verklaren door het systeem van sociale uitkeringen. 

De evolutie van de personenbelasting in België geeft aan dat de herverdeling eind jaren ’80 een 
terugval gekend heeft, niet zozeer door een daling van de progressiviteit stricto sensu wel maar door 
de forse daling van de gemiddelde belastingdruk. De meer recente hervorming-Reynders was qua 
herverdeling nagenoeg neutraal. Een stijging in de Kakwani-index werd geneutraliseerd door een 
daling van de gemiddelde belastingvoet. 

Tenslotte hebben we de strikte en ruime interpretatie van progressiviteit geïllustreerd met 
simulaties van enkele vlaktaksvoorstellen. In strikte zin zijn deze voorstellen progressief omdat het 
gemiddeld tarief stijgt met het inkomen. Niettemin blijft een vlaktaks een aanslag op het herverdelend 
karakter van de personenbelasting, omdat de progressiviteit in strikte zin toch afneemt en - en fortiori - 
wanneer ook de gemiddelde belastingvoet in de niet opbrengstneutrale scenario’s ook nog eens sterk 
daalt. 
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