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Voorwoord

De financiële wervelstorm bracht overheidsoptreden opnieuw onder de aandacht en 
de overheidsfinanciën staan opnieuw onder druk. De potentiële crash van het inter-
nationale financiële stelsel, maakte een tussenkomst van de overheid onvermijde-
lijk. De massale steunmaatregelen voor de banken en de herstelplannen voor groei 
en werkgelegenheid hebben de overheidstekorten en staatsschuld uitzonderlijk sterk 
doen toenemen. Marktregulering is wel weer een element geworden van economisch 
beleid, maar de manoeuvreerruimte in veel ontwikkelde landen is heel beperkt door 
de noodzakelijke financiering van de overheidsschuld en het nodige herstel van de 
belastinginkomsten.

België wordt in het bijzonder getroffen door deze evolutie. Een eerdere publicatie (de 
Callataÿ, 2002) onder de auspiciën van het Belgisch Instituut voor Openbare Finan-
ciën droeg wel de titel Het einde van het budgettair tekort, maar de huidige toestand 
plaatste ons terug naar het begin van de jaren 90 met een schuldgraad van opnieuw 
bijna 100% van het BBP en een overheidstekort van ongeveer 6% van het BBP. Elke 
bedachtzame burger beseft dat België daarom zijn fiscale druk niet zal kunnen verla-
gen, maar weet ook dat ons land binnen de Europese Unie behoort tot de landen met 
de hoogste fiscale druk. Ook al wordt dit welbekende feit vaak ingeroepen als een 
afremmende factor wat betreft economische groei, echt heel zeker is men daarover 
toch niet. Trouwens, al lichten talrijke wetenschappelijke publicaties specifieke eco-
nomische aspecten van de Belgische fiscale en parafiscale realiteit toe, het ontbreekt 
aan een recent overzichtswerk dat het thema ‘fiscaliteit’ voor ons land samenvat.

Het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën wil met de uitgave van dit inleidende 
boek over belastingen en belastingbeleid in België deze lacune dichten. Het werd een 
gezamenlijk project van heel wat wetenschappers onder leiding van twee redacteurs: 
de professoren André Decoster en Christian Valenduc. Het Instituut is altijd de mening 
toegedaan geweest dat het tot haar opdracht behoorde dergelijke discussies en analy-
ses tussen en van belasting- en begrotingsdeskundigen te stimuleren.

Het wetenschappelijke karakter van dit boek is van tweeërlei aard. Ten eerste wil het 
boek fiscaliteit uitleggen aan studenten van het hoger en universitair onderwijs door 
de talrijke aspecten en aard van de verschillende belastinginstrumenten toe te lichten. 
Daarnaast richt het zich ook tot de geïnteresseerde burgers die meer willen weten 
over de Belgische belastingrealiteit en inzicht willen verwerven in de economische 
en institutionele mechanismen ervan. Het boek werkt deze dubbele invalshoek uit in 
drie grote delen.

Het eerste deel behandelt belastingen en fiscaal beleid vanuit een empirisch en the-
oretisch perspectief. In het eerste hoofdstuk laten we de lezer kennis maken met de 
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voornaamste belastingen, de onderliggende algemene heffingsbeginselen en hun 
respectievelijk economisch belang, zowel in termen van belastingopbrengst als van 
economische weerslag. Alhoewel veel belastingplichtigen een afkeer hebben van be-
lastingen, eisen zij terzelfder tijd, als burgers, wel efficiënte openbare diensten. In dit 
eerste hoofdstuk identificeren we die publiek goed verstrekking op macro-economi-
sche wijze.

In het tweede hoofdstuk vergelijken we België met de andere landen van de Europese 
Unie. We doen dat eerst op het niveau van de totale heffingen en daarna voor een uit-
splitsing tussen belasting op arbeid, op kapitaal en op consumptie.

Geen enkele grondige economische analyse van fiscaal beleid of poging om de eco-
nomische impact van belastingen te bepalen, kan zonder goed afgelijnde theoretische 
begrippen. Al was het maar om te bepalen wat een “goede” belasting is. Economisten 
hebben zich daarvoor vaak gebaseerd op R. Musgrave die er sinds 1959 van uitging 
dat belastingen drie essentiële functies hebben: een allocatieve functie, verbonden met 
de voorziening van publieke goederen en een efficiëntiecriterium, een herverdelende 
functie die steunt op billijkheids- of rechtvaardigheidscriteria en tenslotte de functie 
die gerelateerd is tot het stabiliseren en stimuleren van economische groei.

Hoofdstuk 3 overloopt deze begrippen en stelt daarbij het begrip excess burden van 
een belasting centraal. Die slaat op het welvaartseffect uitgelokt door de wig tus-
sen producentenprijs en consumentenprijs. In dat hoofdstuk worden ook twee andere 
belangrijke aspecten van fiscaal beleid onder de loupe genomen: milieufiscaliteit en 
fiscale stimuli om het gedrag van economische actoren te sturen. Dit hoofdstuk bena-
drukt ook dat fiscaal beleid altijd geconfronteerd wordt met moeilijke keuzes en af-
wegingen, zoals daar zijn: de bekommernis om zowel aan de criteria van efficiëntie en 
billijkheid te voldoen, als bijvoorbeeld de keuze tussen neutraliteit van een belasting 
en het gebruik van een belasting om economische activiteit aan te sturen.

Eens die theoretische begrippen belicht en duidelijk omschreven zijn, keren we in 
hoofdstuk 4 terug naar België. We bekijken de hiervoor vermelde afwegingen in een 
land dat niet alleen met een complexe economische werkelijkheid wordt geconfron-
teerd, maar ook de beleidsbeslissingen tot stand ziet komen in een ingewikkeld institu-
tioneel kader. Het boek blijft wel als inleiding bedoeld. En daarom beogen de auteurs 
geen volledig en technisch gedetailleerd onderzoek van het volledige Belgisch fiscaal 
beleid. Ze focussen eerder op het compromis tussen efficiëntie- en billijkheidscriteria, 
en dat onder meer voor het specifieke geval van de personenbelasting, waar het her-
verdelende karakter tot uiting komt in de progressiviteit van het tarief. Zo tonen ze aan 
dat minder dan 50% van de progressiviteit van de personenbelasting toe te schrijven 
is aan het progressieve barema. De belastingverminderingen volgend uit de belasting-
vrije som of toegekend voor vervangingsinkomens, verklaren respectievelijk 36% en 
22% van de progressiviteit.

De afweging die moet gemaakt worden tussen neutraliteit van belastingen en het sti-
mulerende karakter ervan, komt tot uiting in de talrijke afwijkingen ten opzichte van 
het algemene belastingstelsel. Die afwijkingen worden fiscale uitgaven genoemd en 
komen zowel voor bij de personenbelasting als bij de BTW, de spaarfiscaliteit en de 
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vennootschapsbelasting. De keuzes die gemaakt werden reveleren dat er voorrang 
werd gegeven aan het gebruik van belastinginstrumenten als stimuli, en dat ten koste 
van neutraliteit en bijgevolg efficiëntie, alsook van billijkheid van de belastingen.

Samengevat maakt dit boek duidelijk dat de afwegingen die in België de laatste 20 
jaar gemaakt werden in het fiscaal beleid, duidelijk de stempel dragen van de politieke 
meerderheid van dat moment. De keuze voor efficiëntie spoort met de centrumrechtse 
meerderheid van de jaren 80, terwijl de keuze voor meer billijkheid zich voordeed 
onder de centrumlinkse meerderheid van de jaren 90. De onuitgegeven coalitie die in 
1999 werd gevormd, gaf terug de voorkeur aan efficiëntiecriteria maar zonder in te 
leveren op vlak van billijkheid.

Het tweede deel van dit boek behandelt belastingen en sociale bijdragen in het kader 
van de arbeidsmarkt. Het diept de reeds vermelde analyses verder uit op dit specifieke 
domein dat voor elke burger van zo een groot belang is: de weerslag van fiscale en pa-
rafiscale heffingen op de arbeidsmarkt. Alleen al het belang van de belasting op arbeid 
in de Belgische fiscaliteit verantwoordt de rigoureuze en grondige wetenschappelijke 
analyse in dit derde deel. Bezoldigde arbeid wordt in België zwaarder belast dan kapi-
taal en consumptie en bovendien is de effectieve belasting van het gemiddeld loon in 
België de hoogste van alle OESO-landen. Deze analyse is onontbeerlijk om inzicht te 
krijgen hoe disfuncties op de arbeidsmarkt, die in sommige regio’s geleid hebben tot 
langdurige structurele werkloosheid, kunnen gecorrigeerd worden. Is er bijvoorbeeld 
een oorzakelijk verband tussen deze onevenwichten en een hoge loonwig? Het ant-
woord op die en andere vragen heeft geleid tot onderzoek dat technischer van aard is 
dan wat werd voorgesteld in het eerste deel van dit boek. De reden daarvoor is dat in 
dit tweede deel meer gesteund wordt op geformaliseerde economische modellen om 
de effecten van fiscale maatregelen die de werkgelegenheid zouden moeten verbete-
ren, in kaart te brengen. Dit tweede deel bevat drie hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk schetst het theoretische kader waarbinnen de economische ana-
lyse van de arbeidsmarkt plaatsgrijpt. Dat gebeurt in eerste instantie onder de – the-
oretische- veronderstelling dat de arbeidsmarkt perfect competitief is. Dat doen we 
omdat elke analyse gebruik maakt van begrippen als bruto- en nettoloon, loonkost n 
loonwig en het verbanden ertussen. We gebruiken dit kader ook om de weerslag van de 
parafiscaliteit te bestuderen in functie van de aanbod- en vraagelasticiteit van arbeid. 
Daarna confronteren we het ijkmodel van volmaakte mededinging met de werkelijke 
toestand in België en de daar geldende institutionele kenmerken van de arbeidsmarkt. 
Achtereenvolgens komen de gevolgen van een minimumloon, van de loonvorming 
tussen de sociale partners en van bestaande fricties op de arbeidsmarkt aan bod.

Eén van de conclusies van het eerste hoofdstuk van dit tweede deel is dat dergelijke 
analyses steeds met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. De conclusies 
hangen immers sterk af van de concrete omstandigheden waarin bepaalde geanaly-
seerde maatregelen worden toegepast. Zo zou men tot een eerder pessimistische con-
clusie kunnen komen wat betreft een beleid van algemene loonlastenvermindering 
omdat die uiteindelijk tot een toename van de werkloosheid zou kunnen leiden. Maar 
onmiddellijk dringt zich daarbij de nuancering op dat een beleid dat specifiek gericht 
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is op bepaalde groepen van werknemers of dat slechts een tijdelijke vermindering 
geeft, wél gunstige effecten kan hebben op de werkgelegenheid.

In het tweede hoofdstuk van deel twee wordt een overzicht gegeven van de tientallen 
beleidsmaatregelen die in de periode 1982-2008 werden genomen om de loonlast te 
verlagen. Er worden drie kanalen van lastenverlagingen overlopen: de doelgerichte 
subsidies toegekend door de sociale zekerheid voor bijkomende aanwervingen in de 
non-profitsector, de verlaging van de federale belastingen voor de marktgerichte sec-
tor en tenslotte de verminderingen van de werknemersbijdragen voor de lage lonen.

Deze maatregelen werden al in heel wat studies geëvalueerd en het laatste hoofdstuk 
van dit tweede deel vat die resultaten samen. Daarbij wordt een grote inspanning ge-
daan om de analyses, die verschillende modellen gebruiken, en derhalve heterogeen 
zijn, te homogeniseren. Dat gebeurt door enerzijds de ex-ante analyses tegenover de 
ex-post evaluaties te plaatsen, en anderzijds de micro-economische benaderingen af te 
zetten tegenover deze die steunen op macro-economische modellen.

Het derde deel van het boek tenslotte, behandelt de samenhang tussen de Belgische 
institutionele context en het fiscaal beleid. Zoals bekend heeft de theorie van public 
choice nieuw licht geworpen op de analyse van de manier waarop staten georganiseerd 
zijn, en meer specifiek op hoe begrotingsbeleid tot stand komt en belastingstructuren 
bepaald worden. Ook dit derde deel bestaat uit drie hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk vat de economische theorie van het begrotingsfederalisme sa-
men. Het beschrijft de bijdrage vanuit de economische wetenschap wat betreft het 
inzicht in de verdeling van bevoegdheden inzake economisch beleid tussen verschil-
lende gecentraliseerde en gedecentraliseerde overheidsniveaus. Daarbij onderscheidt 
het hoofdstuk twee generaties van theorieën. Theorieën van de eerste generatie ont-
houden zich van een behandeling van de instituties zelf, maar beschouwen ze als 
gegeven. De overheidsniveaus die een rol spelen bij de organisatie van de overheid 
worden niet gespecificeerd en ook de niet-financiële relaties en strategische interacties 
tussen deze niveaus komen niet aan bod. Deze loskoppeling van de rol van instituties 
is vanuit wetenschappelijk oogpunt zowel een troef als een zwakte. Enerzijds heeft 
deze vereenvoudiging van de eerste generatie theorieën van begrotingsfederalisme als 
voordeel dat ze een breed toepassingsgebied hebben. Men kan ze even goed toepassen 
om de financiële betrekkingen tussen de centrale overheid van een unitaire staat en de 
lokale overheden te bestuderen, als op de relaties tussen de drie overheidsniveaus van 
een federale staat, of op de Europese constructie, waarbij de lidstaten het gedecen-
traliseerde niveau vormen. Anderzijds vloeit de zwakte van de analyse juist voort uit 
het belang van instituties. De vrij algemene aanbevelingen van deze theorieën van de 
eerste generatiemoeten telkens weer aangepast worden aan de specifieke institutionele 
omgeving. De theorieën van de tweede generatie integreren net daarom uitdrukkelijk 
instituties en de interacties ertussen in de theorie van het begrotingsfederalisme.

Het tweede hoofdstuk van het laatste deel beschrijft de evolutie van het Belgische 
federalisme doorheen de verschillende hervormingen die het vorm gegeven hebben. 
Daarmee diept het de beschrijving van de verdeling van de ontvangsten en van de 
fiscale bevoegdheden tussen de verschillende overheidsniveaus, die reeds in het begin 



Voorwoord    15

van het boek werd gegeven, verder uit. De beschrijving van de opeenvolgende insti-
tutionele hervormingen gaan verder dan het strikt fiscale aspect. Ook de budgettaire 
aspecten komen aan bod. Dit laat meteen ook toe de inzet van de huidige debatten over 
een eventuele nieuwe staatshervorming te verduidelijken.

In het laatste hoofdstuk van het derde deel komen enkele kernvragen uit begrotings-
federalisme en het huidige debat aan de orde. De eerste vraag heeft betrekking op het 
solidariteitsmechanisme en de perequatie- of vereveningsmechanismen. Centralisatie 
van het herverdelingsbeleid komt onvermijdelijk tot uiting in interregionale trans-
fers. De grootte en evolutie daarvan zijn dan ook vaak onderwerp van onderzoek. 
Een tweede kernvraag betreft de coördinatie van het begrotingsbeleid. Die werd van 
wezenlijk belang sinds de staatshervorming van 1989. Er was immers een garantie 
nodig dat de schuldafbouw van “Belgische federatie” verder zou gaan om gekwalifi-
ceerd te kunnen worden voor de eenheidsmunt. Daartoe moest voldaan worden aan 
de convergentiecriteria die een beperking oplegden van het begrotingstekort van ten 
hoogste 3% alsmede een aangepast traject om een schuldgraad van 60% van het BBP 
te bereiken. De problematiek is actueler dan ooit, gezien de financiële en economi-
sche turbulentie het tekorten opnieuw op een niveau heeft gebracht dat sinds bijna 
20 jaar niet meer gezien was. Bovendien is niet alleen het “sneeuwbaleffect” terug, 
staat ook de vergrijzing van de bevolking voor de deur. Beide dynamieken noodzaken 
tot een grondige sanering van onze overheidsfinanciën, wat uiteraard een coördinatie 
vergt tussen de verschillende overheidsniveaus. De derde en laatste vraag die in dit 
hoofdstuk behandeld betreft de fiscale autonomie van de gewesten, alweer een topic 
die sinds de federale verkiezingen van 13 juni 2010 in het middelpunt van talrijke 
discussies staat.

Met de publicatie van dit boek streeft het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën 
een ambitieus doel na. Het is bestemd voor studenten en een breed geïnteresseerd 
publiek en wil een samenvatting bieden van de huidige stand van wetenschappelijk 
onderzoek van de steeds complexere Belgische fiscaliteit en parafiscaliteit. Ik hoop 
dat het boek beschouwd zal worden als een succesvolle poging om een breed toegan-
kelijk werk te publiceren dat theorie, praktijk en empirische analyse van het Belgisch 
belastingsysteem combineert en op een toegankelijke wijze voorstelt.

Ik ben de redacteurs van het boek, André Decoster en Christian Valenduc erkentelijk 
voor het opmerkelijke synthesewerk dat ze hebben verricht op basis van de bijdragen 
van verschillende Vlaamse en Franstalige economisten. Ook daarom wordt het boek, 
dat voor studenten in het universitair onderwijs bestemd is, zowel in het Nederlands als 
in het Frans uitgegeven zodat ze over een zelfde analysekader beschikken. Het boek 
is het resultaat van het werk van talrijke coauteurs, die teksten hebben overgemaakt 
op basis waarvan de redacteurs het eindproduct hebben geredigeerd. Namens het Bel-
gisch Instituut voor Openbare Financiën wens ik hen, alsmede de vertalers en allen die 
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek van harte te danken.

Françoise Thys-Clément
Voorzitster van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën





DEEL 1

Belastingen en fiscaal beleid:  
empirische en theoretische benadering

Het eerste deel van dit boek bevat een empirische en theoretische benadering van 
belastingen en fiscaal beleid. We willen de lezer inzicht geven in de belangrijkste 
belastingen, de algemene principes ervan en het economisch belang in termen van 
budgettair rendement en economische weerslag.

Laat ons beginnen met een gekend cijfer. In percentage van het bruto binnenlands 
product (bbp) bedragen de opbrengsten van belastingen en sociale bijdragen in 2008 
43,5% van het bbp. Dat betekent dat iets minder dan de helft van de toegevoegde waar-
de van de economische activiteiten die plaatsvinden op Belgisch grondgebied, via de 
overheid passeert. Bijdragen van burgers op basis van hun inkomen, hun vermogen of 
hun verbruik, worden aangewend voor de productie van publieke goederen ten bate 
van diezelfde burgers en voor herverdeling. Dat laatste betekent dat de bijdragen van 
die burgers door de overheid niet omgezet worden in evenwaardige prestaties voor 
elk individu afzonderlijk: sommigen dragen meer bij dan dat ze terugkrijgen, anderen 
krijgen meer dan zij hebben bijgedragen. In dit herverdelingsmechanisme neemt ons 
systeem van sociale bescherming een belangrijke plaats in. Het wordt gevoed door 
sociale bijdragen, en ook in groeiende mate door belastingen. En het leidt tot sociale 
uitkeringen: pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, kinderbijslag, terug betalingen 
van kosten voor gezondheidszorg, enz. In die zin is er conceptueel een belangrijk ver-
schil tussen sociale bijdragen en belastingen: sociale bijdragen geven recht op uitke-
ringen. Maar het bedrag van deze uitkeringen is vaak (en steeds sterker) losgekoppeld 
van het bedrag van de bijdragen. Daardoor komen sociale bijdragen steeds dichter bij 
belastingen te liggen. Dat is de hoofdreden waarom we in dit werk zowel belastingen 
als sociale bijdragen behandelen.
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In dit eerste deel behandelen we volgende vragen: als 43,5% van het bbp op één of 
andere manier door de handen van de overheid gaat, onder welke vormen gebeurt 
dat dan? Welke zijn de belangrijkste belastingen, welke hun basisprincipes? Welke 
belastingen brengen het meest op voor de overheid en welke overheden mogen in 
onze federale staat belastingen heffen? Waarvoor worden de middelen aangewend? Al 
deze vragen komen aan bod in hoofdstuk 1, dat meteen ook een inleiding geeft in de 
economische gevolgen van belastingen.

In het tweede hoofdstuk maken we internationale vergelijkingen: waar situeert ons 
globaal macro-economisch heffingstarief van 43,5% zich ten opzichte van de andere 
Europese landen? Wordt arbeid bij ons zwaarder belast dan elders? En hoe verhoudt 
zich de belasting op kapitaal en vennootschappen tot die op verbruik of inkomen?

In het derde hoofdstuk bieden we de lezer een inleiding op de economische analyse 
van de belasting. Een belasting heeft verschillende doeleinden: financieren van de 
productie van publieke goederen en diensten, herverdelen van inkomen, wijzigen van 
gedrag. Hoe kan men een belasting vanuit economisch oogpunt best organiseren als 
men deze verschillende doelstellingen wil verzoenen? Daarop probeert de theorie van 
de optimale belasting een antwoord te geven. Maar we zullen merken dat in praktijk 
een brede waaier van keuzes mogelijk blijft. Dat is trouwens de bestaansreden van een 
fiscaal beleid. Hoofdstuk vier analyseert die mogelijke keuzes door, voor specifieke 
beleidsdomeinen, de afwegingen die toenmalige politieke meerderheden gemaakt 
hebben tussen de verschillende doelstellingen, in kaart te brengen en te analyseren.

Christian Valenduc is hoofdauteur van dit eerste deel. Hij steunt voor zijn tekst 
gedeeltelijk op bijdragen van Jean-Pierre De Laet, Kris Van Cauter en Luc Van 
Meensel (Hoofdstuk 2) en van Marcel Gérard (Hoofdstuk 3). Ook André Decos-
ter, mede-uitgever van dit werk, heeft het geheel aandachtig nagelezen.



HOOFDSTUK 1

De belasting in België

Doel van dit eerste hoofdstuk is het beschrijven van wat men in België onder be-
lasting – of eerder belastingen – verstaat. We beginnen met een beschrijving van de 
basisprincipes van de belangrijkste belastingen (Sectie 1.1) en beperken ons hierbij tot 
de belangrijkste elementen voor de economische analyse van de belasting. Dit boek 
is immers een boek over openbare financiën en meer bepaald over de economische 
rol van belastingen: het is geen handboek fiscaal recht. Vervolgens geven we enkele 
algemene aanwijzingen over het gewicht van belastingen, de structuur van de inhou-
dingen en het gebruik van het ingezamelde geld (Sectie 1.2). Eén van de belangrijkste 
functies en misschien wel de belangrijkste functie van een belasting is inderdaad het 
financieren van de openbare uitgaven. Daarna bespreken we hoe de belangrijkste eco-
nomische handelingen worden beïnvloed door het heffen van belastingen (Sectie 1.3). 
België is een federale staat, met drie gezagsniveaus: de federale overheid, de gewesten 
en gemeenschappen, en de lokale besturen. Verschillende van deze overheden worden 
door het belastingsysteem beïnvloed. Daarom eindigen we dit eerste hoofdstuk met 
een beschrijving van de verdeling van de fiscale ontvangsten en de bevoegdheden van 
fiscaal beleid tussen de verschillende gezagsniveaus (Sectie 1.4).

1.1 Basisprincipes van de belangrijkste belastingen.

1.1.1 De personenbelasting

De personenbelasting is een belasting die jaarlijks wordt geïnd op het inkomen van 
alle belastingplichtigen met woonplaats in België. Een in België wonende belasting-
plichtige die beschouwd wordt als rijksinwoner, wordt op zijn wereldwijd inkomen 
belast. Voor niet-rijksinwoners is de belasting in België beperkt tot het inkomen dat in 
België verworven is of vanuit België wordt toegekend. Waar nodig zijn er bijzondere 
bepalingen van toepassing om te vermijden dat de belasting die wordt ingehouden 
in het land van oorsprong van de inkomsten (waar de activiteit wordt uitgeoefend), 
wordt opgeteld bij de belasting geheven in het land van domicilie en zo een dubbele 
belasting zou doen ontstaan.

Ons systeem van inkomstenbelasting is, net als dat van de andere Europese landen, 
ontstaan in een traditie van globale belastingheffing. Bij de uitwerking van de mo-
derne inkomstenbelasting, in 1962, werd het principe van samenvoeging van de in-
komsten van alle aard van alle personen van het gezin gehanteerd. De afzonderlijke 
belastingheffing was duidelijk de uitzondering.



20    Belastingen en fiscaal beleid: empirische en theoretische benadering 

Algemeen schema van de PB  
Belastbare inkomsten en aftrekbare bedragen

Andere
diverse
inkom-
sten Af te trekken

Sociale bijdragen
Beroepslasten
Fiscale stimuli
Beroepsverliezen

Onroerende inkomsten

Geïndexeerd
(en geherwaardeerd)
kadastraal inkomen

Netto huurprijs

Roerende inkomsten

Dividenden

Rentes

Totaal Netto-inkomen

Uitgaven die recht geven op
een �nancieel voordeel

Aftrekbare bedragen
op het totaal van de
netto-inkomsten

Globaal Belastbaar
Inkomen

Belasting-
verminderingen

Aftrek voor eigen en enige
woning
Hypotheekrentes
Kosten voor kinderopvang
Betaalde onderhoudsuitkeringen
Giften 
Bezoldiging van dienstboden
PWA-cheques
Geklasseerde gebouwen
Terugbetaling van
gecumuleerde belasting

Levensverzekeringspremies
Terugbetaling hypotheeklening
Groepsverzekering en pensioen-
Fonds
Pensioensparen
Aankoop werkgeversaandelen

Aankoop van een
milieuvriendelijke wagen
Renovatiepremies “grootsteden”
Obligaties Kringloopfonds
Startersobligaties
Energiebesparende investeringen

Nettobedrag
Beroeps-
inkomsten

Diverse inkomsten

Onderhoudsgeld

Beroepsinkomsten

Lonen

Vervangingsinkomens
Bezoldiging bedrijfsleider

Voordelen en winsten

Af te trekken

–  Rentes van leningen
–  Forfaitaire aftrek voor 
    de woonst

Afzonderlijke belasting

Achterstallig vervroegd
vakantiegeld
Ontslagvergoeding
Beroepsmatige
meerwaarde
Kapitalen
pensioenpannen en
langetermijnsparen

Belasting-kredieten
‘Internet voor iedereen’-pakket
ARKimedesfonds (Vlaanderen)
‘Win win’lening (Vlaanderen)

Bron: DELODERRE, HAULOTTE en VALENDUC (Uitgevers), Fiscaal Memento, FOD Finan-
ciën, Studie- en Documentatiedienst, Brussel, Jaaruitgave.
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Op het globale inkomen, dat bekomen wordt door toepassing van het cumulatieprinci-
pe, wordt een progressief barema toegepast: het tarief van de belasting stijgt naarmate 
het belastbaar inkomen hoger is.

Dit cumulatieprincipe is sindsdien ruimschoots aangepast, in dubbel opzicht:
Sinds de hervorming van de personenbelasting in augustus 2001 (ook wel “hervor- –
ming Reynders” genoemd), worden de inkomens van echtgenoten niet meer sa-
mengevoegd. Voor beroepsinkomsten bestond er reeds sinds decennia een beperk-
te decumul. In 1989 werden de beperkingen opgeheven en sindsdien is integrale 
decumul van toepassing. In 2001 werd het principe van de afzonderlijke belasting 
van echtgenoten toegepast op alle inkomenscategorieën en op alle onderdelen van 
de berekening van de belasting.
Sinds 1 januari 1984 worden de financiële inkomsten niet meer samengevoegd met  –
andere inkomsten: zij worden afzonderlijk belast, tegen een proportioneel tarief,1 
via de roerende voorheffing (zie verder, in paragraaf 1.1.3), die tevens geldt als 
eindbelasting.  
Bovenstaand schema geeft de vaststelling van de belastinggrondslag weer en geeft 
een overzicht van de verschillende categorieën van inkomsten: onroerende, roe-
rende, beroeps- en diverse inkomsten.
De onroerende inkomsten omvatten de inkomsten uit onroerende goederen die door  –
de eigenaar worden bewoond, en de inkomsten uit onroerende goederen die ver-
huurd worden. In de meeste gevallen is de belasting beperkt tot het geïndexeerde 
en eventueel gerevaloriseerd kadastraal inkomen.2 In het overgrote deel van de ge-
vallen wordt het kadastraal inkomen van het eigen woonhuis de facto niet belast.
De beroepsinkomsten omvatten niet alleen de inkomsten uit een (bezoldigde of  –
zelfstandige) activiteit, maar ook de sociale transfers toegekend wegens tijdelijke 
of definitieve stopzetting van dergelijke activiteit, de zogeheten “vervangingsin-
komens”: ziekteverzekeringvergoedingen, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen 
en brugpensioenen vormen belastbare inkomsten. Het bruto belastbaar bedrag van 
deze inkomsten wordt vastgesteld na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen. 
De beroepsinkomsten zijn belastbaar voor hun nettobedrag, d.i. na aftrek van kos-
ten. In principe moeten deze kosten bewezen worden (men spreekt dan van reële 
kosten), maar voor alle categorieën van belastingplichtigen behalve de handelaars, 
worden door de fiscus automatisch forfaitaire beroepskosten toegekend, die wor-
den berekend als een percentage van het bruto-inkomen. Verliezen zijn aftrekbaar, 
ofwel op de inkomsten van het jaar zelf waarin zij geleden zijn indien er voor dat 

1. Onze inkomstenbelasting vertoont dus kenmerken van de “duale belasting”, verwijzend naar de belasting-
systemen die in de jaren ’90 in de noordelijke landen zijn ingevoerd en die een progressieve belastinghef-
fing op de beroepsinkomsten combineren met een lineaire belasting van inkomsten uit vermogen. Zie 
verder op bladzijde 55.

2. Het kadastraal inkomen komt overeen met de normale jaarlijkse netto opbrengst van het pand op de refer-
tedatum van de kadastrale perequatie, d.w.z. op 1 januari 1975. Het aldus gevestigde kadastraal inkomen 
wordt sinds 1 januari 1991 jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsindex. Voor panden die voor privédoel-
einden worden verhuurd aan privépersonen, bedraagt het belastbaar inkomen 140% van het geïndexeerd 
kadastraal inkomen. Voor gebouwen die aan rechtspersonen of voor beroepsdoeleinden worden verhuurd, 
bestaat de belastinggrondslag uit de huuropbrengst verminderd met 40% voor forfaitaire kosten.
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jaar andere categorieën van positieve beroepsinkomsten zijn, ofwel op de inkom-
sten van de volgende jaren, zonder beperking in de tijd.
De roerende inkomsten omvatten de dividenden (inkomsten uit aandelen) en inkom- –
sten uit interesten. In principe omvatten zij geen meerwaarden: bij de oorsprong 
van onze inkomstenbelasting, in 1962, werden meerwaarden uit het normale be-
heer van het privévermogen als niet-belastbaar beschouwd. Meerwaarden zijn dus 
alleen belastbaar in bijzondere omstandigheden, opgesomd in een limitatieve lijst.
Onderhoudsuitkeringen vormen het belangrijkste aandeel in de diverse inkomsten.  –
Zij zijn voor 80% belastbaar bij de persoon die ze ontvangt, en voor 80% aftrek-
baar door de persoon die ze verschuldigd is.
De belastingaftrek beperkt zich niet tot de beroepskosten en beroepsverliezen. Er  –
bestaat een lijst van uitgaven die recht geven op belastingvoordelen ofwel onder 
de vorm van een aftrek ofwel onder de vorm van belastingverminderingen. In de 
meeste gevallen beogen deze bepalingen een wijziging in het gedrag van de belas-
tingplichtige. Door een belastingvoordeel toe te kennen bij pensioensparen of een 
levensverzekering, wil de regering de opbouw van een individuele aanvulling van 
het rustpensioen aanmoedigen (3e pijler van het pensioenstelsel). Hetzelfde geldt 
voor de groepsverzekering (2e pijler van het pensioenstelsel). Als we de lijst over-
lopen, merken we onmiddellijk welk gedrag de opeenvolgende regeringscoalities 
hebben willen aanmoedigen: het verwerven van grondbezit, schenkingen aan instel-
lingen voor ontwikkelingshulp, milieuvriendelijke initiatieven, enz. De lange lijst 
van “uitgaven die recht geven op een belastingvoordeel” is een concreet voorbeeld 
van het gebruik van belasting als incentive om aan te zetten tot bepaald gedrag.3

Tabel 1 – Het barema van de personenbelasting, 2009.

Belastbaar inkomen marginale aanslagvoet

0  7.900 25%

 7.900 11.250 30%

11.250 18.740 40%

18.740 34.360 45%

34.360 En meer 50%

Tabel 2 – Belastingvrije schijf: enkele voorbeelden.

Belastingvrije basis 6.430 €

Verhogingen voor kinderen ten laste (*)

1 kind 1.370 €

2 kinderen 3.520 €

3 kinderen 7.890 €

Andere verhogingen

Ongehuwde vader of moeder, weduwe/weduwnaar met kinderen ten laste 1.370 €

Gehandicapte belastingplichtige 1.370 €

(*) Een gehandicapt kind wordt voor twee gerekend.

3. Zie verder, in Hoofdstuk 3, sectie 3.6.
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De belastbare inkomsten en de aftrekmogelijkheden worden in euro uitgedrukt, dus in 
monetaire bedragen. Maar een euro vandaag is niet hetzelfde als een euro van gisteren 
en evenmin hetzelfde als een euro van morgen. Als de wetgever bijvoorbeeld beslist 
om een belastingaftrek tot 500 euro te beperken, heeft dat bedrag vandaag, als gevolg 
van algemene prijswijzigingen (inflatie), niet dezelfde waarde of koopkracht dat die-
zelfde 500 euro gisteren had of morgen zal hebben. Ons belastingwetboek heeft dit 
probleem opgelost door in automatische indexering te voorzien: in de personenbelas-
ting worden alle in euro vermelde bedragen elk jaar automatisch aangepast, afhanke-
lijk van de inflatie van het vorige jaar.

Het globaal belastbaar inkomen wordt aan een progressief barema onderworpen, met 
oplopende aanslagvoeten van 25 tot 50%. De aanslagvoet die van toepassing is op de 
laatste belaste euro, is de marginale aanslagvoet; hij wordt “op de marge” toegepast, 
op elke vermeerdering of vermindering van het inkomen. Hij is altijd hoger dan de 
gemiddelde aanslagvoet, die overeenstemt met de verhouding tussen de belasting en 
het inkomen.

De aanslagvoet van 25% wordt echter niet toegepast “vanaf de eerste euro”. Elke 
belastingplichtige heeft recht op een belastingvrije som, eventueel verhoogd afhanke-
lijk van de gezinssituatie. De belastingvrije som wordt verhoogd indien er kinderen 
ten laste zijn en in het geval van bepaalde bijzondere gezinssituaties (mindervalide, 
alleenstaande met kinderen ten laste). De basisvrijstelling bedraagt 6.430 euro voor 
2009. Als we het voorbeeld van een echtpaar met twee kinderen nemen, heeft elke 
echtgenoot recht op 6.430 euro en wordt een extra vrijstelling van 3.520 euro toege-
kend voor de twee kinderen ten laste.

De vrijgestelde schijf wordt “onderaan” toegekend: concreet betekent dit dat de echt-
genoot die het hoogste inkomen heeft, een vrijstelling krijgt in bovenvermeld voor-
beeld voor een schijf van 9.950 euro. Zo wordt de belasting van de eerste schijf tegen 
25% geëlimineerd en blijft nog een bedrag van 1.300 euro over, belastbaar tegen 30%. 
Het saldo van het belastbare inkomen wordt dan in de hogere schijven ondergebracht. 
Bijgevolg is het effect gelijk in absolute termen voor alle belastingplichtigen met een 
inkomen dat minstens gelijk is aan de vrijgestelde schijf waarop zij recht hebben. Voor 
huishoudens met een ontoereikend inkomen geeft het gedeelte van de vrijgestelde 
schijf dat overeenstemt met de verhoging voor kinderen ten laste en dat niet kon wor-
den toegepast, recht op een – weliswaar beperkte – belastingteruggave.

De op deze wijze berekende belasting kan nog bepaalde verminderingen ondergaan.4 
De drie belangrijkste categorieën zijn de belastingverminderingen voor bepaalde uit-
gaven die recht geven op een belastingvoordeel (zie hierboven), de belastingvermin-
deringen op vervangingsinkomens en de belastingverminderingen voor inkomens van 
buitenlandse oorsprong. Daarna worden de afzonderlijk berekende belastingen toege-
voegd.

4. De termen “belastingverminderingen” en “belastingkrediet” worden vaak door elkaar gebruikt. Belasting-
verminderingen zijn echter niet terugbetaalbaar, terwijl belastingkredieten dat soms wel zijn.
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Een van de belangrijke kenmerken van de personenbelasting is dat zij grotendeels 
wordt geïnd via voorheffingen, die bij het toekennen van het inkomen worden inge-
houden, en via voorafbetalingen. Wanneer de werkgever een loon betaalt, houdt hij 
hierop een “bedrijfsvoorheffing” in. Dit is een voorschot op de belasting. Bij roerende 
inkomsten houdt diegene die de rentes of dividenden betaalt, eerst een “roerende voor-
heffing” in, die geldt als eindbelasting. Zelfstandige werknemers moeten, naarmate 
zij hun inkomsten verwerven, voorafbetalingen verrichten met het oog op de betaling 
van de verschuldigde belasting.5 Deze voorheffingen en voorafbetalingen worden ver-
rekend met de finaal berekende belasting en het (positieve of negatieve) saldo wordt 
bij de inkohiering aan de belastingplichtige meegedeeld.

1.1.2 Vennootschapsbelasting

Economisch onderscheiden vennootschappen zich van natuurlijke personen op een 
fundamenteel punt: zij zijn geen economische ‘eind’-actoren. Elk inkomen dat door 
de productieactiviteit van een vennootschap wordt gegenereerd, wordt toegekend aan 
een geldschieter, de aandeelhouder (ofwel direct, onder de vorm van een dividend, of-
wel indirect onder de vorm van een gereserveerde winst die aan hem toekomt) of aan 
een werknemer. Men zich desnoods zeer goed een systeem zonder vennootschapsbe-
lasting kunnen voorstellen. In dat geval zou men de aandeelhouders moeten belasten, 
niet alleen op de ontvangen dividenden maar ook op de gereserveerde winsten die hun 
toekomen, zelfs als ze niet onmiddellijk worden uitgekeerd. Het is dan ook onmid-
dellijk duidelijk hoe moeilijk implementeerbaar dit systeem is en – indirect – wat 
eigenlijk de functie van de vennootschapsbelasting is: zij grijpt hogerop in omdat het 
eenvoudiger is om de winst te belasten daar waar zij gemaakt wordt, eerder dan elke 
aandeelhouder individueel te belasten op zijn of haar persoonlijke – zij het dan latente 
– verrijking.

De vennootschapsbelasting is dus nauw verbonden met het begrip winst. De bepaling 
van de belastinggrondslag gebeurt trouwens op basis van de boekhoudkundige winst. 
Zij komt overeen met de som van de gereserveerde en verdeelde winsten, verhoogd 
met de “verworpen uitgaven”. Met deze uitgaven bedoelt men de kosten of lasten die 
wel boekhoudkundig maar niet fiscaal aftrekbaar zijn, zoals een gedeelte van de res-
taurantkosten en van de autokosten.

Op deze belastinggrondslag worden een aantal verminderingen toegepast, waarvan 
we hier de belangrijkste vermelden:

Dividenden uit dochterondernemingen worden voor 95% van de belastbare winst  –
van het moederbedrijf afgetrokken. Dit is de aftrek voor “definitief belaste inkom-
sten” (DBI). Zij werden immers al bij de dochteronderneming belast als verdeelde 
winsten. Ze opnieuw belasten zou dus een dubbele belastingheffing betekenen. 
Voor de vrijstelling gelden een aantal voorwaarden waarmee wordt nagegaan of 
deze winsten wel degelijk in hoofde van de dochteronderneming belast werden.

5. Het systeem wordt concreet georganiseerd rond vier driemaandelijkse vervaldata met verhogingen in geval 
van niet- of ontoereikende betaling, en vergoedingen indien te veel betaald is.
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Sinds 1 januari 2006 kan men in het kader van de aftrek voor risicokapitaal de  –
vergoeding van eigen kapitaal aftrekken ten belope van de langetermijn risicoloze 
rentevoet. Deze belangrijke belastinghervorming, beter bekend onder de naam 
“notionele interestaftrek”, is een fundamentele hervorming die het verschil in fis-
cale benadering van het eigen kapitaal en het ontleende kapitaal verkleint. Vroeger 
– en dat is in bijna alle landen nog het geval – was de vergoeding van het eigen 
kapitaal belastbaar, terwijl de rente op ontleend kapitaal volledig aftrekbaar was 
en ook zal blijven. De kapitaalkost lag dus hoger voor het eigen kapitaal dan voor 
ontleend kapitaal.
Verliezen over vorige belastbare periodes zijn aftrekbaar, zonder beperking in de  –
tijd.

De netto belastinggrondslag na toepassing van alle aftrekmogelijkheden, is onderwor-
pen aan een belastingtarief van 33,99% (33% en 3% aanvullende crisisbelasting). Er 
zijn speciale tarieven van toepassing voor “kmo’s”, afhankelijk van de hoogte van de 
belastbare winst. Deze lagere tarieven hangen echter niet alleen af van de omvang van 
de onderneming. Er moet ook worden voldaan aan andere voorwaarden, waarvan de 
twee belangrijkste zijn: de vennootschap mag niet voor meer dan 50% in handen zijn 
van andere vennootschappen en er moet in een minimumvergoeding voor de bedrijfs-
leiders voorzien zijn.

1.1.3 roerende voorheffing

De roerende voorheffing is een belasting die wordt ingehouden bij de betaling van 
interesten of dividenden. Zoals hoger vermeld, geldt deze voorheffing voor privéper-
sonen als eindbelasting. Indien het gaat om interesten van een gewoon spaarboekje is 
de eerste schijf van 1.730 euro vrijgesteld van roerende voorheffing en dus ook van 
belastingen.

De roerende voorheffing kan ook worden geheven op inkomsten toegekend aan 
vennootschappen. In dat geval gaat het dan letterlijk om een voorheffing, die met de 
finale vennootschapsbelasting wordt verrekend en die terugbetaalbaar is.

1.1.4 De grondbelasting

De grondbelasting is gebaseerd op het geïndexeerd kadastraal inkomen van onroe-
rende goederen.6 Zij wordt gevestigd ten laste van de eigenaar, ongeacht of deze het 
pand bewoont of verhuurt. De grondbelasting is in hoofdzaak een lokale belasting. 
Het basistarief wordt vastgesteld door het gewest dat ook recht heeft op de opbrengst. 
De provincies en gemeenten bepalen opcentiemen en hebben eveneens recht op de 
opbrengsten ervan. Zo bedraagt het basistarief van het Vlaams Gewest 2,5% van het 
geïndexeerd kadastraal inkomen. 1000 door lokale overheden opgelegde opcentiemen 

6. Zie hierboven, noot 2, bladzijde 5, definitie van het kadastraal inkomen.
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brengen een extra belastingheffing van 25% met zich mee, wat neerkomt op een glo-
bale belastingheffing van 27, 5%.

Toen de grondbelasting een federale kwestie was, werden er drie soorten vermin-
deringen toegekend: een vermindering voor bescheiden woning, verminderingen voor 
gehandicapten en verminderingen voor kinderen ten laste. De drie soorten verminde-
ringen bestaan nog steeds, met verschillende modaliteiten afhankelijk van de gewes-
ten.

De grondbelasting was vroeger een voorheffing, die verrekend werd met de perso-
nenbelasting: officieel heet zij trouwens nog altijd “onroerende voorheffing”. Tegen-
woordig gaat het meestal om een autonome belastingheffing, die niet meer verreken-
baar is met de personenbelasting.

1.1.5 Btw

Samen met de personenbelasting is de btw een van de belangrijkste belastingen in 
termen van belastingopbrengsten.

De btw is een belasting op het verbruik. Elke btw-plichtige moet btw toevoegen aan 
de netto verkoopprijs. Hij verkoopt dus “btw inbegrepen” en het is in principe de 
eindgebruiker die deze kost draagt. Anders dan een inkomstenbelasting, belast de btw 
het sparen dus niet.

De “belasting op de toegevoegde waarde” heeft haar benaming te danken aan de wijze 
van inning van de btw. De btw-plichtige ontvangt de op zijn verkoop geheven btw 
voor rekening van de Staat en brengt daarop de btw die hij op zijn aankopen heeft 
betaald, in mindering. Het verschil stort hij vervolgens door aan de Staat. Als we 
de zaken wat vereenvoudigen en veronderstellen dat er slechts één enkel btw-tarief 
bestaat, stort elke btw-plichtige dus de btw op de door hem gecreëerde toegevoegde 
waarde aan de Staat. Vanuit economisch oogpunt is het de eindgebruiker die de last 
van deze belasting draagt, vermits hij de btw die hij op zijn aankopen betaalt, niet 
meer kan verrekenen.

De belastinggrondslag van de btw stemt niet helemaal overeen met het “eindverbruik” 
in de economische betekenis van het woord, om twee redenen. Enerzijds zijn be-
langrijke verbruiksposten niet aan btw onderworpen, dat is het geval met huurgelden, 
gezondheidszorg, sommige financiële diensten en honoraria van sommige vrije beroe-
pen (advocaten, notarissen, deurwaarders). Anderzijds is de btw niet altijd aftrekbaar 
in hoofde van de btw-plichtige. In dat geval wordt zij toegepast op het intermediaire 
verbruik.

De btw is georganiseerd rond twee hoofdtarieven: het normale tarief (21%) en het 
verlaagde tarief (6%). De andere tarieven (0% en 12%) hebben minder belang. Het 
verlaagde tarief heeft in principe betrekking op levensnoodzakelijke goederen, zo-
als vooral voedingsproducten -met uitzondering van sommige voedingsproducten die 
als luxeproducten worden beschouwd – de waterverdeling, boeken en sommige tijd-
schriften. De bedoeling is de btw onrechtstreeks progressief te maken. De relatieve 
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samenstelling van de totale consumptiebundel evolueert in principe met het inkomen: 
hoe lager het inkomen, des te groter het aandeel ervan dat aan levensnoodzakelijke 
goederen wordt besteed. Met dit systeem zou de arme een lager btw-tarief betalen dan 
de rijke.

Om een belasting op het verbruik te zijn in de handel tussen landen, moet de btw vol-
gens het bestemmingsprincipe worden toegepast. Er is dus belastingvrijstelling van de 
export en belastingheffing op de import. Dit veronderstelt een grenscontrole, die altijd 
plaatsvindt aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Binnen de Europese Unie 
zijn specifieke regelingen getroffen om de grenscontroles af te schaffen.7

De btw is een belasting die in grote mate op Europees niveau geharmoniseerd is: een 
Europese Richtlijn bepaalt de belastinggrondslag, de mogelijke vrijstellingen, de mi-
nimumtarieven en de lijst van goederen waarop het verlaagd btw-tarief mag worden 
toegepast.

1.1.6 accijnzen

In tegenstelling tot de btw, die een algemene belasting op het verbruik van goederen 
en diensten is, worden accijnzen geïnd op heel welbepaalde goederen: het gaat hier 
vooral om minerale oliën (benzine, diesel, stookolie voor de verwarming), tabak en 
alcoholhoudende dranken. Een ander verschil met de btw is dat accijnzen in principe 
gebaseerd zijn op hoeveelheden en niet op toegevoegde waarde. De verschillende vor-
men van energie, zoals de minerale oliën, zijn bovendien ook nog onderworpen aan 
een energiebijdrage.

Met de ontwikkeling van de milieufiscaliteit spelen de accijnzen opnieuw een belang-
rijke rol in het fiscaal beleid. In Tabel 3 merkt men trouwens enige differentiatie in de 
tarieven naargelang de milieueffecten: brandstoffen met een laag zwavelgehalte wor-
den minder belast. De structuur van de tarieven per product wordt echter niet bepaald 
door milieueffecten, maar gaat terug op een historische traditie die men maar moeilijk 
lijkt te kunnen herzien. Zo is er geen enkele reden, vanuit het standpunt van milieuef-
fecten, waarom diesel minder belast moet worden dan benzine en, a fortiori, waarom 
stookolie voor de verwarming slechts in zeer geringe mate belast wordt.

Meer in het algemeen worden accijnzen ingehouden op goederen waarvan de produc-
tie en het verbruik negatieve externe gevolgen hebben, bijvoorbeeld op het vlak van 
het milieu of van de volksgezondheid (zie Tabel 4 voor alcohol en tabak). We komen 
later nog terug op de rol die een belasting in zulke gevallen kan spelen.8

7. Tussen belastingplichtigen wordt het principe van verlegging van heffing toegepast: een Franse onderne-
ming die aan een Belgische btw-plichtige levert, factureert geen btw, maar de Belgische btw-plichtige kan 
ook geen btw op deze aankoop aftrekken. De belastingheffing wordt verlegd wanneer de invoerder het 
goed herfactureert aan een andere Belgische btw-plichtige of aan een eindgebruiker. Voor privépersonen 
geldt de belastingheffing op de plaats van aankoop, behoudens uitzonderingen, zoals bij verkoop op af-
stand.

8. Zie verder, onder Sectie 3.5, bladzijde 69 en volgende.
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Tabel 3 – Belastingheffing op energie: enkele voorbeelden.

product Belastingheffing

Ongelode benzine 98 oct met een laag zwavelgehalte 0,601 €/liter

Ongelode benzine 98 oct met een hoog zwavelgehalte 0,616 €/liter

Diesel gebruikt als brandstof 0,367 €/liter

Idem, laag zwavelgehalte 0,352 €/liter

Stookolie voor de verwarming 0,018 €/liter

Idem, laag zwavelgehalte 0,017 €/liter

LPG (brandstof) 0

Aardgas, verwarming 0,9889 € per MWh

Elektriciteit, niet voor beroepsdoeleinden 1,9088 € per MWh

Tarieven van toepassing op 01/01/2009.

Tabel 4 – De andere accijnzen: enkele voorbeelden.

Bier 0,017 €/liter

Niet-mousserende wijnen 0,471 €/liter

Mousserende wijnen 1,611 €/liter

Andere alcoholhoudende dranken > 15% vol 0,99 €/liter

Alcoholvrije dranken 0,037 €/liter

Sigaretten 52,41% van de prijs vóór belastingen

Sigaren 10,00% van de prijs vóór belastingen

1.1.7 registratierechten

De registratierechten worden geïnd bij de “registratie” van een akte of een document: 
de benaming verwijst naar de oorsprong van de belasting. Het gaat hier dan vooral om 
transacties zoals de verkoop van een pand, de registratie van een huurovereenkomst, 
het vestigen van een hypotheek. Deze rechten omvatten eveneens de schenkingsrech-
ten, die van toepassing zijn op alle schenkingen van roerende of onroerende goede-
ren.

Het merendeel van deze rechten zijn vandaag gewestelijke belastingen: de tarieven 
en eventuele vrijstellingen zijn dus verschillend, afhankelijk van het gewest. Zo is de 
verkoop van een onroerend goed in Wallonië nog altijd onderworpen aan een regis-
tratierecht van 12.5% (het oude federale tarief). In Vlaanderen past men een tarief toe 
van 10% en wordt een belastingvrijstelling van 15.000 euro toegepast indien het de 
aankoop betreft van de hoofdwoning door een privépersoon. Bovendien zijn de be-
taalde registratierechten “meeneembaar” in geval van herverkoop van het onroerend 
goed en aankoop van een ander onroerend goed binnen een termijn van twee jaar. De 
rechten die op de eerste aankoop werden betaald, zijn verrekenbaar met de rechten 
verschuldigd voor de tweede aankoop. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
een belastingvrijstelling van 60.000 euro toegekend voor de aankoop van een hoofd-
verblijfplaats door een privépersoon.
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1.1.8 successierechten

De successierechten zijn zowat de enige vorm van vermogensbelasting in België. 
Deze rechten worden vastgesteld op de nettowaarde van de nalatenschap van een Bel-
gisch rijksinwoner. Alle goederen worden in aanmerking genomen, ongeacht of ze 
zich in België of in het buitenland bevinden. Schulden en begrafeniskosten worden 
afgetrokken.

De successierechten zijn vandaag gewestelijke belastingen. Bovenvermelde prin-
cipes om de belastinggrondslag te vestigen, gelden voor de drie gewesten. De suc-
cessierechten worden berekend volgens een progressief barema. Het tarief stijgt met 
de waarde van het overgedragen vermogen en de vrijstellingen worden aan de basis 
berekend. De tarieven verschillen ook volgens de graad van verwantschap: hoe verder 
de verwantschap, hoe hoger het toegepaste tarief.

1.1.9 andere belastingen

Er bestaat nog een lange lijst van andere belastingen, waarvan we hier de belasting op 
de inverkeerstelling van een voertuig en de jaarlijkse verkeersbelasting melden. Beide 
belastingen zijn gebaseerd op de technische kenmerken van het voertuig, gemeten in 
“paardenkracht” (PK).

1.1.10 sociale bijdragen

Het kan verrassend lijken dat ook de sociale bijdragen in de lijst van belastingen 
worden opgenomen. Het bijzondere aan sociale bijdragen is dat zij rechten op uit-
keringen openen, wat bij belastingen niet het geval is: ook wie geen belastingen 
heeft betaald, kan van de openbare uitgaven profiteren. Een sociale uitkering echter 
kan berekend worden op de gecumuleerde rechten en het zijn de bijdragen die deze 
rechten openen. Ondanks deze specifieke kenmerken vertonen de sociale bijdragen 
veel gelijkenissen met belastingen, immers, er bestaat geen direct verband tussen 
de bijdragen en de uitkeringen. Het wettelijk pensioen is dan wel afhankelijk van 
de beroepsloopbaan en gedeeltelijk ook van het ontvangen loon, toch stemt het niet 
overeen met de kapitalisatie van de gestorte bijdragen. Hetzelfde geldt voor de an-
dere sociale uitkeringen. Sommige uitkeringen hebben zelfs geen enkel verband met 
de betaalde bijdragen.

De sociale bijdragen worden geïnd op de lonen, de inkomsten uit een zelfstandige 
activiteit en, in mindere mate, op de sociale transfers. De loonbijdragen zijn onder-
verdeeld in werknemers- en werkgeversbijdragen. De eerste worden ingehouden van 
het brutoloon de tweede door de werkgever verschuldigd zijn bovenop het brutoloon. 
Het gaat hier vooral om een juridisch onderscheid; economisch zijn zowel de werk-
nemers- als de werkgeversbijdragen op het brutoloon gebaseerd en maken zij deel uit 
van de loonkost.

Tot voor kort waren de loonbijdragen strikt proportioneel (13,07% werknemers-
bijdragen, 34,56% werkgeversbijdragen). Onlangs werden doelgerichte verminderin-



30    Belastingen en fiscaal beleid: empirische en theoretische benadering 

gen voor lage lonen ingevoerd, zodat dit een progressieve belastingheffing vormt. Het 
huidige profiel van de bijdragen in functie van het brutoloon wordt geïllustreerd in 
onderstaande grafiek.

Grafiek 1 – Het effect van de verminderingen van de sociale bijdragen op het belastingtarief voor 
de brutolonen.
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1.2 Belastingen in België: hoeveel en waarvoor?

1.2.1 Belastingen, sociale bijdragen, verplichte heffingen: basisbegrippen

De belastingen en de sociale bijdragen die in het voorgaande kort werden beschreven, 
hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze verplichte heffingen zijn, maar ook 
– zoals in de kadertekst wordt uitgelegd – dat zij ten bate van de overheidsbesturen 
worden verricht, zonder directe tegenprestatie.

Belastingen kunnen worden geheven op inkomsten, vermogen, productie en verbruik. 
Van de verschillende belastingen die we hierboven beschreven hebben, zijn de perso-
nenbelasting en de vennootschapsbelasting inkomstenbelastingen. De btw en de ac-
cijnzen zijn verbruiksbelastingen, terwijl de successierechten en de registratierechten 
vermogensbelastingen zijn.
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Kadertekst 1
Belastingen, sociale bijdragen, verplichte heffingen, niet-fiscale ontvangsten, pu-
blieke ontvangsten... Wat is dat precies?

De “verplichte heffingen” omvatten de belastingen en de sociale bijdragen. Onder ver-
plichte heffing verstaan we een betaling met verplicht karakter, ten bate van de over-
heidsadministraties en zonder directe tegenprestatie. De belastingen maken hier deel 
van uit omdat zij op geen enkele directe tegenprestatie recht geven: het is niet omdat de 
burger belastingen betaalt, dat hij het recht heeft om gebruik te maken van het wegen-
net, verplicht onderwijs, bescherming door de politie, enz. Ook de sociale bijdragen zijn 
zonder directe tegenprestatie: zij geven wel recht op uitkeringen, maar deze uitkeringen 
zijn geen kapitalisatie van de gestorte bijdragen.

Onder “verplichte heffingsvoet” verstaat men de verhouding tussen de ontvangsten uit 
deze heffingen en het bruto binnenlands product. Deze indicator moet voorzichtig wor-
den geïnterpreteerd, zowel wat de ontwikkeling als de vergelijking ervan met andere 
landen betreft. Hij is immers gevoelig voor zaken zoals tussenkomsten via fiscaal beleid 
of door rechtstreekse steun, en voor bepaalde institutionele aspecten. Zo zou bijvoor-
beeld, indien alle andere zaken voor het overige gelijk blijven, de vervanging van de 
belastingverminderingen voor gezinslast door een verhoging van de kinderbijslag, de 
indicator doen stijgen. Een wijziging van het statuut van sommige instellingen van sociale 
zekerheid, die hen buiten het kader van de “overheidsadministraties” zou brengen, zou 
een daling van de verplichte heffingen als gevolg hebben.

Tegenover bepaalde betalingen aan de overheidsadministraties staat een directe tegen-
prestatie: bijvoorbeeld wanneer men aan het gemeentebestuur een betaling verricht 
om een paspoort te krijgen of, meer in het algemeen, bij de betaling voor een bepaalde 
dienstverlening. Hier is dan duidelijk sprake van een directe tegenprestatie. De over-
eenkomstige ontvangsten voor de overheid zijn “niet-fiscale ontvangsten”. Hieronder 
rekent men ook nog andere inkomsten, zoals uit de verkoop van activa.

De “publieke ontvangsten” vormen het grootste aggregaat: zij omvatten de verplichte 
heffingen en de niet-fiscale ontvangsten.

Net als de belastingen, vormen de sociale bijdragen verplichte heffingen. Hun eerste 
doel is het financieren van de sociale bescherming. Ons sociale zekerheidssysteem 
is Bismarckiaans van oorsprong: het basisprincipe is er een van een sociaal verzeke-
ringssysteem dat gefinancierd wordt door werknemers en werkgevers door de betaling 
van bijdragen op basis van het loon. Deze bijdragen geven dan recht op sociale uitke-
ringen, zoals pensioen, gezondheidszorg, uitkeringen van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, brugpensioen, enz.
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Kadertekst 2
De twee types van socialezekerheidssystemen 

Systeem van Bismarck

In een systeem volgens Bismarck is de sociale bescherming intrinsiek verbonden met de 
arbeidsmarkt. De betaling van de bijdragen en het ontstaan van rechten zijn verbonden 
met het statuut van de loontrekkende. Dit systeem heeft zijn historische oorsprong in 
de eerste bijstandskassen. Werknemers en werkgevers betalen bijdragen op basis van 
het loon. De uitkeringen kunnen met de vroegere lonen verbonden zijn, maar zijn geli-
miteerd. Het systeem van Bismarck is gebaseerd op het begrip van sociale verzekering. 
Het wordt beheerd door de werknemers en werkgevers volgens het principe van paritair 
beheer.

Systeem van Beveridge

In een systeem volgens Beveridge is het het burgerschap dat op uitkeringen recht geeft: 
hier is het basisbegrip de algemeenheid. De uitkeringen zijn niet verbonden met het 
bestaan van een loontrekkende of enige andere activiteit en ze hebben meestal geen 
verband met vroegere bestaansmiddelen.
Dit systeem wordt door de belastingen gefinancierd en door de Staat beheerd.

Grafiek 2 – De verplichte heffingen in % van het bbp.
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Ons sociale zekerheidsstelsel is langzamerhand van dit basisprincipe afgeweken. De 
garantie van de uitkeringen werd geleidelijk uitgebreid naar personen die geen bij-
dragen betalen. Zo krijgen jongeren wachtuitkeringen wanneer zij de schoolbanken 
verlaten, terwijl zij nooit bijdragen hebben betaald. Kinderen en ook de echtgenoot 
zonder een eigen beroepsinkomen, genieten afgeleide rechten: zij krijgen uitkeringen 
zonder dat zij bijdragen betalen. Voor de zelfstandige werknemers werd een systeem 
van sociale verzekering ingevoerd. Sommige uitkeringen zijn de facto universeel ge-
worden: dat is het geval met de terugbetalingen van de uitgaven voor gezondheids-
zorg, de kinderbijslag en de inkomensgarantie voor ouderen. De sociale dekking werd 
echter uitgebreid door aanpassingen aan het basisprincipe van het systeem van Bis-
marck. In België is er nooit sprake geweest van het invoeren van een echt universeel 
systeem, zoals in het Verenigd Koninkrijk of in Denemarken.

1.2.2 hoeveel en op welke grondslagen?

Het geheel van de fiscale en sociale heffingen bedraagt ongeveer 43,5% van het bbp. 
In vergelijking met andere landen zijn de heffingen in ons land redelijk hoog.9 De 
fiscale heffingen bedragen bijna 30% van het bbp en bestaan voor het merendeel uit 
inkomstenbelastingen. De belastingheffing op kapitaal is maar van beperkt belang en 
de belastingen op de productie en het verbruik, vaak “indirecte belastingen” genoemd, 
zijn minder belangrijk dan de inkomstenbelastingen.

Grafiek 2 geeft de evolutie van de verplichte heffingen in België weer sinds 1980, in % 
van het bbp. België is altijd een land geweest met een relatief hoge fiscale druk. De ver-
plichte heffingsvoet is altijd hoger dan 40% geweest maar heeft sinds 1980 enkele schom-
melingen gekend. We merken inderdaad een belangrijke daling in de tweede helft van 
de jaren ’80 en ook een heel lichte daling naar het einde van de periode toe. We merken 
echter een stijging in de jaren ’90 en bij het begin van de jaren ’80. Deze periodes stem-
men overeen met twee bijzondere fases in de sanering van de openbare financiën. Als we 
de tijdlijn volgen, kunnen we de belangrijkste schommelingen als volgt verklaren:

In het begin van de jaren 80 is vooral een stijging merkbaar op het vlak van de  –
sociale bijdragen. De “indexsprongen” vormden de meest beroemde maatregel van 
die tijd: driemaal werden sociale bijdragen geïndexeerd om de rekeningen van de 
sociale zekerheid weer in evenwicht te brengen.
De daling in de tweede helft van de jaren ’80 is voornamelijk het gevolg van een  –
daling van de fiscale heffingen. In 1986 werd een meerjarenplan voor het verlagen 
van de belastingdruk goedgekeurd voor de jaren 1986-1988 en de gevolgen voor 
de ontvangsten zijn voelbaar tot aan het begin van de jaren ’90.10 In 1989 werd een 
belangrijke belastinghervorming ingevoerd die echter ontworpen was met budget-
taire neutraliteit in het achterhoofd.

9. Hoofdstuk 2 van dit werk gaat over de internationale vergelijking van de verplichte heffingsvoeten en de 
structuur van de heffingen.

10. De belastingverminderingen werden vooral toegekend op het ogenblik van de inkohiering, twee jaar na het 
verkrijgen van de inkomsten.
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Het begin van de jaren ’90 stemt overeen met de laatste fase in de sanering van de  –
overheidsfinanciën, die tot doel had het begrotingstekort onder de 3% van het bbp 
terug te brengen en aldus te voldoen aan de opgelegde convergentiecriteria voor 
toetreding tot de Monetaire Unie. De stijging van de verplichte heffingen zijn in 
die periode voornamelijk het resultaat van een stijging van de fiscale inhoudingen. 
De meest symbolische maatregelen in die periode waren de gedeeltelijke en tij-
delijke schorsing van de automatische indexering van de fiscale barema’s11 en de 
invoering van de aanvullende crisisbijdrage.12

Naar het einde van de periode wordt de heffingsvoet opnieuw stabiel en daalt zelfs  –
lichtjes. In 1999 is de indexering van de fiscale barema’s volledig hersteld. Daarna 
volgen de geleidelijke afbouw van de aanvullende crisisbijdrage en de belasting-
hervorming van 2002, ook de “hervorming Reynders” genoemd, waarvan de im-
pact voelbaar is tot in 2006.

Grafiek 3 – Verplichteheffingen en economische functies.
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11. Bij de belastinghervorming in 1989 werd beslist een automatische indexering van de belastingbarema’s 
(meer in het algemeen van alle bedragen in franken) toe te passen voor de personenbelasting. In de jaren 
1993-98 werd dit principe opgeheven, behalve voor de vrijgestelde basisschijf en voor de extra vrijstel-
lingen die op basis van de gezinssituatie worden toegekend. Zie paragraaf 1.1.7 voor een beschrijving van 
de werking van de belastingvrije schijf. De aanvullende crisisbelasting was een aanvullende belasting van 
3% op de belasting.

12. De evolutie van de overheidsontvangsten in de jaren ’90 wordt meer gedetailleerd bestudeerd in DECOS-
TER A., GERARD M. en VALENDUC C. (2002).
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Grafiek 2 gaf een eerste mogelijke indeling van belastingen weer. Men kan belastin-
gen ook indelen volgens de economische functies waarop zij betrekking hebben. Zij 
kunnen immers gevestigd zijn op inkomsten uit productiefactoren, op het verbruik of 
ook op sociale transfers.13

Men stelt dan vast (Grafiek 3) dat het vooral inkomsten uit bezoldigde arbeid zijn die 
de belangrijkste belastinggrondslag vormen: de belastingen en sociale bijdragen die 
op deze inkomsten worden geheven, leveren bijna de helft van het totaal van de ver-
plichte heffingen op. De grafiek bevestigt dat de verplichte heffingen eerder gebaseerd 
zijn op inkomsten van productiefactoren dan op verbruik.

Op basis van deze belastingspreiding is het mogelijk macro-economische indicatoren 
van fiscale druk te bepalen. De verplichte heffingsvoet die in kadertekst 1 wordt om-
schreven, is al een eerste indicator. Deze benadering kan nog verfijnd worden door de 
belastingopbrengsten voor elk van de categorieën in Grafiek 3 uit te drukken als een 
percentage van een macro-economisch aggregaat dat nauw aansluit bij de belasting-
grondslag. Zo verkrijgt men impliciete heffingstarieven.

Tabel 5 – Bepalen van de impliciete heffingstarieven: algemene principes.

teller noemer

Bezoldigde arbeid De sociale bijdragen berekend op de lonen, in 
hoofde van de werknemer en van de werkgever, en 
de PB op de looninkomsten

Loonmassa

Zelfstandige arbeid De sociale bijdragen van de zelfstandigen en de 
PB op hun inkomsten

Gemengd inkomen

Kapitaal De vennootschapsbelasting, de roerende voorhef-
fing, de grondbelasting, de successierechten, de 
belastingen op de transactie betreffende vermo-
gensactiva (Registratierechten op de verkoop van 
onroerende goederen)

Netto exploitatieoverschot van 
de vennootschappen en de in-
komens uit eigendommen van 
de huishoudens

Verbruik Btw en accijnzen Privéverbruik

Sociale transfers Sociale bijdragen en PB verschuldigd door de 
sociale-uitkeringsgerechtigden

Totaal van de sociale uitke-
ringen

We verwijzen de lezer naar VALENDUC (2004) voor een meer gedetailleerde be-
schrijving van de methodologie. Een grotendeels gelijkaardige methodologie wordt 
ook toegepast door de Europese Commissie in een jaarlijkse publicatie die vergelijk-
bare indicatoren geeft voor de 27 Lidstaten.14

13. Voor de verklaring van de methode van toekenning van de verschillende belastingen aan deze categorieën, 
zie VALENDUC (2004).

14. Zie EUROPEAN COMMISSION (2009) voor de laatste uitgave. De belangrijkste resultaten worden 
in hoofdstuk 2 voorgesteld. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de methodologie die in VA-
LENDUC (2004) voor België gebruikt wordt, zijn de volgende: de Europese Commissie berekent geen 
impliciet belastingtarief voor de inkomsten uit zelfstandige activiteit, maar berekent een indicator voor 
inkomsten uit kapitaal en ondernemerschap, die de inkomsten uit de zelfstandige activiteit omvatten; de 
grondslag van het impliciete belastingtarief op het verbruik omvat het geheel van het overheidsverbruik, 
terwijl hier, net als in VALENDUC (2004) alleen rekening wordt gehouden met de aankopen van goederen 
en diensten door overheidsadministraties.
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Grafiek 4 geeft de ontwikkeling van de impliciete heffingstarieven sinds 1980 weer.15

Grafiek 4 – Implicite heffingtarieven.
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Grafiek 5 – Wat wordt door de belastinggelden gefinancierd? De openbare uitgaven naar aard, 
2008.
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De hiërarchie van de impliciete heffingstarieven bevestigt wat reeds intuïtief uit Gra-
fiek 3 kon worden afgeleid: de inkomsten uit productiefactoren worden meer belast 
dan het verbruik en van deze productiefactoren is de bezoldigde arbeid zwaarder be-

15. De reeksen vanaf 1980 combineren de twee methodes van nationale boekhouding (SEC 79 en SEC95). 
Voor het kapitaal en voor de inkomsten uit zelfstandige activiteit is deze combinatie niet mogelijk en be-
ginnen de reeksen in 1985.
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last dan de inkomsten uit kapitaal. De belastingheffing op sociale transfers is bijzon-
der laag.

1.2.3 Waarom belastingen heffen?

Het logische gevolg van de hoge verplichte heffingsvoet is een in vergelijking hoog 
niveau van openbare uitgaven, met een aanzienlijke sociale bescherming. Of ze nu uit-
gedrukt worden in absoluut bedrag of in % van het bbp, de inkomsten en de uitgaven 
op het einde van de periode zijn van dezelfde orde van grootte: over het geheel van de 
overheden genomen, waren de rekeningen in 2006 in evenwicht. Dat is nog maar zo 
sinds 2000. De Staat heeft heel lang een tekort gekend, waardoor een grote overheids-
schuld is ontstaan en waarvan de rentelasten nog steeds op de openbare rekeningen 
drukken.

De openbare uitgaven die aldus door de belastingen en de sociale zekerheidsbijdragen 
worden gefinancierd, kunnen worden opgedeeld volgens hun aard of het nagestreefde 
doel.

Grafiek 65 geeft een overzicht van de openbare uitgaven naar hun aard. Het grootste 
gedeelte gaat naar de sociale uitkeringen. Als we de zaken vereenvoudigen en het al-
gemeen principe van budgetrecht handhaven, dat stelt dat “alle financiële ontvangsten 
alle uitgaven dekken”, is een bedrag van 100 euro aan belastingen goed voor de beta-
ling van 47 euro aan sociale uitkeringen, 24 euro aan lonen van ambtenaren, 8 euro 
aan intermediair verbruik (de uitgaven voor de werking van de besturen), 4 euro aan 
subsidies aan de bedrijven, 6 euro aan investeringen en kapitaaluitgaven en 8 euro aan 
rente op de staatsschuld.

Grafiek 6 – Wat word door de belastinggelden gefinancierd? De openbare uitgaven naar functie, 
2007.
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Als we de openbare uitgaven per functie bekijken (Grafiek 6), wordt met 100 euro be-
lastingen 35 euro sociale bescherming, 14 euro gezondheidszorg, 12 euro onderwijs, 
18 euro algemeen overheidsbestuur, enz. gefinancierd.

1.3 De belasting en de belangrijkste economische transacties

1.3.1 het begrip ‘belastingwig’

De belastingen hebben belangrijke gevolgen voor de economie, des te meer omdat zij 
een aanzienlijk gewicht vertegenwoordigen in % van het bbp.

Op meer micro-economisch vlak heeft het merendeel van de belastingen een ge-
meenschappelijk gevolg: zij drijven een wig tussen de “aankoopprijs” en de “verkoop-
prijs”. Zo zorgt de heffing op lonen (door belastingen of sociale bijdragen) ervoor dat 
de loonkost hoger is dan het nettoloon. De vennootschapsbelasting heeft als gevolg 
dat de kost van het kapitaal voor een vennootschap die investeert, hoger is dan het 
nettorendement van diegene die de nodige fondsen voor deze investering aanbrengt. 
De btw heeft als gevolg dat de prijs van het door de consument betaalde goed hoger is 
dan wat de producent krijgt.

Het verschil tussen de “aankoopprijs” en de “verkoopprijs”noemt men de “belas-
tingwig”. Dit wordt grafisch voorgesteld voor een situatie van verbruiksbelasting in 
Grafiek 7. Het gaat hier om een zeer gestileerde analyse, in een kader van perfecte 
mededinging en op een geïsoleerde markt in een gesloten economie.

Grafiek 7 – De “belastingwig” in het geval van de verbruiksbelasting.
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Op deze grafiek duidt punt A het evenwicht tussen vraag en aanbod aan, in een situatie 
zonder belasting. De invoering van de belasting heeft als gevolg dat het goed op de 
markt wordt gebracht tegen een prijs die overeenstemt met de prijs van de producent – 
bepaald op basis van zijn productiekosten -, plus btw. Het verschil tussen wat de con-
sument voor elke gekochte eenheid betaalt en wat de producent voor elke verkochte 
eenheid krijgt, is de “belastingwig” en stemt overeen met het segment BB’. Omdat 
de marktprijs wijzigt, wijzigen de uitgewisselde hoeveelheden ook: de prijsverhoging 
van het product doet de vraag dalen en er ontstaat een nieuw evenwicht op de markt 
bij een lager productieniveau (aanbod) en een lagere vraag.

In hoofdstuk 3 komen we uitgebreid terug op het begrip ‘belastingwig’ en op de ge-
volgen ervan. Voorlopig beperken we ons tot een korte voorstelling van het begrip.

Ook op de arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt is er sprake van een “belastingwig”.
De betaling van een brutoloon brengt de betaling van werkgevers- en werknemers- –
bijdragen voor de sociale zekerheid met zich mee, en de betaling van inkomsten-
belasting. Dat zijn de drie componenten van de “belastingwig” op inkomens uit 
arbeid.
Op de kapitaalmarkt zijn het effect van de belasting en dus de berekening van de  –
belastingwig complexer, omdat er vaak interactie is tussen verschillende fiscale 
bepalingen. Zo geeft de aankoop van een woning aanleiding tot de eenmalige be-
taling van registratierechten of van btw als het om de bouw van een woning gaat, 
en de jaarlijkse heffing van een grondbelasting. Anderzijds geeft het bezit van een 
woning ook recht op belastingvrijstellingen in de personenbelasting. Bij het her-
verkopen is geen specifieke belastingheffing van toepassing, aangezien onroerende 
meerwaarden in de regel niet belastbaar zijn.
Een ander relatief complex geval is de belastingheffing op spaargelden. De belas- –
ting is zeer verschillend afhankelijk van de aard van de financiële activa: spaar-
boekjes worden bijna niet belast, voor termijndeposito’s, kasbons, staatsleningen 
en andere obligaties geldt een roerende voorheffing van 15%, terwijl andere activa, 
zoals Sicav’s of pensioensparen aan een bijzonder belastingstelsel onderworpen 
zijn. De belastingwig zal bijgevolg ook verschillen naargelang de aard van de fi-
nanciële activa.

1.3.2 micro-economische indicatoren van fiscale druk

Vertrekkend van het begrip “belastingwig” kan men micro-economische indicatoren 
van fiscale druk afleiden. De fiscale druk wordt hier gemeten voor een welbepaalde 
economische situatie of status, terwijl de globale druk op het geheel van de economie 
wordt gemeten door macro-economische indicatoren, zoals de verplichte heffingsvoet 
of de impliciete belastingtarieven. Micro-economische indicatoren van belastingdruk 
worden algemeen “indicatoren van effectieve belasting” of ook “effectieve belasting-
tarieven” genoemd.

Zo kan in Grafiek 7 de fiscale druk gemeten worden door de verhouding vast te stellen 
tussen het segment BB’ en de prijs zonder btw (Q1B’): hij stemt dan overeen met het 
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btw-tarief. Deze druk kan ook worden gemeten in functie van de marktprijs door de 
belastingwig (BB’) te delen door de marktprijs (Q1B).

Dit is een bijzonder eenvoudig geval omdat er slechts met één belasting rekening 
gehouden moet worden. De realiteit is complexer: in veel gevallen is er een wisselwer-
king van verschillende belastingen, zoals we hierboven hebben beschreven.

Dit is ook het geval voor de loonbelasting. De belastingwig stemt hier overeen met 
het verschil tussen de arbeidskost voor de werkgever en het nettoloon voor de werk-
nemer. Het een en het ander vormen inderdaad de prijsvariabelen van arbeidsvraag 
en -aanbod. Het effectieve loonbelastingtarief (TeW) wordt dus berekend door de be-
lastingwig te delen door de loonkost (CS). We hebben dus

[1] TeW = (LK- NL)/LK

Waarbij LK = loonkost
  NL = nettoloon

Dit soort indicator wordt jaarlijks door de OESO berekend voor verschillende loonni-
veaus en volgens een methodologie die internationale vergelijking mogelijk maakt.16 
Bij de berekening van de belasting wordt alleen rekening gehouden met het barema, 
de gezinssituatie en de belastingvrijstellingen die automatisch en onvoorwaardelijk 
worden toegekend17 en met de lokale loonbelastingen. Er wordt rekening gehouden 
met de algemeen geldende sociale bijdragen, zonder toepassing van eventuele vrijstel-
lingen voor bepaalde categorieën van werknemers.18

Grafiek 8 geeft de effectieve belasting weer voor een alleenstaande werknemer in Bel-
gië. Het gemiddelde referteloon is het loon geldig in de industrie- en dienstenbedrij-
ven van de profitsector, volgens de normen van de OESO.19 De voorgestelde indicator 
is een gemiddeld tarief.

Het effectieve loonbelastingtarief is sterk progressief onderaan de loonschaal. Dit 
heeft te maken met de combinatie van een progressief barema en een vermindering 
van werknemers- en werkgeversbijdragen voor lage lonen die geleidelijk wordt afge-
bouwd naarmate het loon stijgt. Bij een loon gelijk aan twee derden van het gemid-
deld loon bereikt het effectieve belastingtarief reeds 50% en dit loopt verder op tot 
55,7% voor een gemiddeld loon. Deze indicator bevestigt dus de hoge belastingdruk 

16. Zie verder, in hoofdstuk 2, sectie 2.2.2, bladzijde 33.
17. Dit wil zeggen voor België enkel de forfaitaire beroepskosten.
18. Voor België betekent dit dat de structurele verminderingen voor lage lonen in aanmerking worden geno-

men, maar niet de verminderingen die betrekking hebben op het statuut van de aangeworven persoon, zoals 
de steun bij de aanwerving van langdurige werklozen of leefloontrekkers.

19. Voor 2009 is dit 40.697 euro.
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op bezoldigde arbeid, die ook reeds duidelijk bleek uit het impliciete heffingstarief in 
Grafiek 4.

De berekening van de effectieve belasting van spaargelden en beleggingen is nog 
complexer, om twee redenen: de interacties tussen verschillende belastingen en het 
feit dat het om transacties gaat die zich over een langere tijdshorizon afspelen. In 
hoofdstuk 4 wordt kort de effectieve belasting van de spaargelden uitgelegd en ook 
berekend voor België.20

Voor het bepalen van de effectieve belasting op investeringen werden referentie-indi-
catoren ontwikkeld door KING en FULLERTON (1984) en DEVEREUX en GRIF-
FITH (1998). De eersten hebben een effectieve-belastingindicator van de marginale 
investering ontwikkeld, d.w.z. waarvan de opbrengst gelijk is aan de kost. De laatsten 
hebben een gemiddeld effectief belastingtarief ontwikkeld, dat kan worden toegepast 
op investeringen waarvan het rendement de kosten overstijgt en een zuivere winst 
oplevert.21 Deze laatste indicator is bijzonder relevant om de fiscale druk te meten 
voor verschillende potentiële investeringslocaties. Daarom wordt hij steeds vaker ge-
bruikt in internationale vergelijkingen betreffende de belasting van vennootschappen 
en wordt het ook kort in hoofdstuk 2 besproken.22

Grafiek 8 – Gemiddeld effectief loonbelastingtarief op basis van de loonkost – 2009.
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20. Zie verder, op bladzijde 86 en volgende.
21. Voor een toepassing op België, zie VALENDUC (1999) en VALENDUC (2004c).
22. Zie verder, op bladzijde 39 en volgende.
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1.4 De verdeling van de ontvangsten en de fiscale bevoegdheden tussen 
de verschillende overheidsniveaus.

Zoals reeds gezegd kent België verschillende overheidsniveaus. De belastingen zijn 
over deze verschillende niveaus verdeeld. Er moet hierbij een onderscheid gemaakt 
worden tussen de verdeling van de belastingontvangsten en de verdeling van de fiscale 
bevoegdheden. Het overdragen van belastingontvangsten van een bevoegdheidsniveau 
naar een ander betekent niet noodzakelijk de overdracht van de bevoegdheden voor de 
bepaling van de grondslag van deze belasting of van het tarief ervan. Het is dus van 
belang de twee types van overdracht te onderscheiden. In het derde deel van dit boek 
wordt budgettair federalisme in meer detail behandeld. Hier beperken we ons voorlo-
pig tot de beschrijving van de verdeling van de fiscale ontvangsten en bevoegdheden 
over de verschillende overheidsniveaus.

1.4.1 De gemeenschappen en de gewesten23

De gemeenschappen hebben twee belangrijke bronnen van inkomsten.
Een dotatie die wordt ingehouden op de btw-inkomsten. Deze dotatie hangt niet af  –
van het bedrag van de btw-ontvangsten. Zij werd in 1989 berekend op basis van de 
uitgaven voor onderwijs toen deze bevoegdheid aan de gemeenschappen werd over-
gedragen. Haar evolutie is ook niet afhankelijk van de opbrengsten van de btw maar 
van de demografische ontwikkeling, de inflatie en, sinds 1993, de reële groei van het 
bbp. De overdracht van de btw-ontvangsten naar de gemeenschappen is een zuiver 
budgettaire aangelegenheid en gaat niet gepaard met de overdracht van bevoegdhe-
den in zake het vestigen van de belastinggrondslag of van de belastingtarieven.
De tweede belangrijkste dotatie is afkomstig uit de personenbelasting. Oorspron- –
kelijk was deze dotatie gebaseerd op de uitgaven die aan de gemeenschappen wa-
ren toevertrouwd met uitzondering van de uitgaven voor onderwijs. Door de insti-
tutionele hervormingen die elkaar hebben opgevolgd, is de dotatie nu afhankelijk 
geworden van de belasting die op het grondgebied van elke gemeenschap wordt 
geïnd. Ze wordt dus verdeeld volgens het principe van de “billijke vergoeding”.
De institutionele hervorming van 2001 heeft extra middelen aan de gemeenschap- –
pen toegekend. Deze middelen, die het geheel van de uitgaven van de gemeen-
schappen financieren, zijn verdeeld op basis van de bijdrage van elk gewest in 
de ontvangsten van de personenbelasting. Ook hier geldt dus het principe van de 
billijke vergoeding.

Vanuit fiscaal oogpunt kunnen de financieringsmiddelen van de gewesten in drie cate-
gorieën worden onderverdeeld:

de “gewestelijke belastingen” die vroeger federale belastingen waren en waarvan  –
de ontvangsten en de bevoegdheden aan de gewesten werden overgedragen;

23. In het vervolg van de tekst maken we een onderscheid tussen de financiering van de gemeenschappen ener-
zijds en de gewesten anderzijds, omdat het in principe om verschillende institutionele entiteiten gaat. In 
Vlaanderen worden de budgetten en besturen van gewesten en gemeenschappen echter samengenomen.
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een gedeelte van de opbrengst van de PB en bepaalde bevoegdheden betreffende  –
personenbelasting;
hun eigen fiscaliteit. –

Tabel 6 geeft een overzicht van de verschillende “gewestelijke belastingen” en de 
bevoegdheden van de gewesten.24 In principe beschikken de gewesten over de be-
voegdheid voor zowel het vestigen van de belastinggrondslag als voor de bepaling 
van het belastingtarief. Deze belastingen bieden de gewesten dus een aanzienlijke 
fiscale autonomie. Sommige belastingen zijn minder belangrijk, zowel wat de verwor-
ven ontvangsten betreft als op het vlak van de toegekende bevoegdheden; andere zijn 
doorslaggevender. Met de onroerende voorheffing en de registratierechten beschikken 
de gewesten over fiscale instrumenten ter ondersteuning van het huisvestingsbeleid, 
tevens een regionale bevoegdheid. En met de verkeersbelasting beschikken ze over 
fiscale instrumenten ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid dat eveneens tot hun 
bevoegdheden behoort.

Tabel 6 – De federale belastingen die aan de gewesten zijn overgedragen.

Bevoegdheden inzake  
belastinggrondslag

Bevoegdheden inzake  
belastingtarief

Onroerende voorheffing JA (*) JA

Belasting op spelen en weddenschappen JA JA

Openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken JA JA

Belasting op de automatische ontspanningstoestellen JA JA

Registratierechten op de verkoop van onroerende goederen JA JA

Schenkingsrechten JA JA

Hypotheekrechten JA JA

Successierechten JA JA

Verkeersbelasting (**) JA JA

Belasting op de inverkeerstelling JA JA

Eurovignet JA JA

(*) De gewesten mogen het kadastraal inkomen niet wijzigen; het vormt de grondslag van de grondbelasting. Zij 
mogen echter een andere grondslag kiezen.

(**)  De gewesten mogen de belastinggrondslag van eigendoms- of huurvoertuigen, en voertuigen die ingeschre-
ven zijn op naam van een rechtspersoon, alleen wijzigen door middel van een onderling samenwerkingsak-
koord.

De gewesten beschikken ook over een gedeelte van de opbrengst van de PB. De perso-
nenbelasting wordt beschouwd als een “samengevoegde belasting”.25 Hiermee bedoelt 
men een belasting die op heel het grondgebeid van het land op uniforme wijze geïnd 

24. Voor juridische teksten en meer info over de verdelingsmodaliteiten voor de belastingen en de bevoegdhe-
den verwijzen wij de lezer naar artikels 3 tot 5 van de Wet betreffende de financiering van de gemeenschap-
pen en de gewesten. (Bijzondere wet van 16 januari 1989, in laatste instantie gewijzigd door de bijzondere 
wet van 13 juli 2001).

25. Zie artikel 6 van de Wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.
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wordt, waarvan een gedeelte van de opbrengst aan de gewesten wordt toegekend en 
waarover de gewesten beperkte bevoegdheid hebben.

Vooreerst mogen zij de tarieven aanpassen. Meer bepaald mogen zij een bijko- –
mende fiscaliteit creëren of al dan niet proportionele kortingen toestaan. In tegen-
stelling tot de gemeentelijke opcentiemen,26 hoeven zij niet te worden vastgelegd 
in % van de federale belasting. Hier bestaat dus een grotere flexibiliteit en is de 
afhankelijkheid van de ontvangsten en het fiscaal beleid op federaal vlak veel klei-
ner. Zo kent Vlaanderen een belastingvermindering toe aan de belastingplichtigen 
die op haar grondgebied gevestigd zijn en die inkomsten uit beroepsactiviteiten 
hebben (de “jobkorting”).
Zij mogen algemene belastingverlagingen of -verhogingen invoeren, afhankelijk  –
van hun bevoegdheden. De “win-winlening” en het “Arkimedes”- belastingkrediet 
waarvan sprake in de schematische voorstelling van de personenbelasting, zijn hier 
concrete toepassingen van.27

Concreet betekent dit dat de gewesten een korting mogen toekennen of een belasting 
vestigen, volgens de inkomsten. Zij mogen ook fiscale steunmaatregelen invoeren bin-
nen de grenzen van hun bevoegdheden. Zo zouden zij bijvoorbeeld in de personenbe-
lasting fiscale steun kunnen toekennen op het vlak van het huisvesting-, mobiliteits-, 
milieu- of energiebeleid.

Grafiek 9 – Structuur van de fiscale ontvangsten van de gewesten.
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26. Zie verder. De gewestelijke fiscaliteit heeft geen invloed op de berekeningsbasis van de gemeentelijke 
opcentiemen.

27. Zie hoger, op bladzijde 4.
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De maatregelen die de gewesten treffen, mogen geen budgettaire gevolgen hebben 
van meer dan 6,75% (negatief of positief) van het gedeelte van de PB dat hen wordt 
toegekend.28 Zij mogen ook de progressiviteit van de belasting niet verminderen en 
geen oneerlijke fiscale concurrentie creëren.

De gewesten mogen hun eigen fiscaliteit vestigen en nieuwe belastingen creëren, 
onder voorbehoud van het “non bis in idem” (geen gewestelijke belasting als er al 
een federale belasting bestaat) en binnen de grenzen van hun bevoegdheden. Zo zijn 
bijvoorbeeld de milieubelastingen ontstaan.

Grafiek 9 geeft de ontwikkeling weer van de structuur van de gewestelijke belasting-
ontvangsten sinds het in voege treden van de financieringswet van 1989, het feitelijke 
begin van het budgettair federalisme in België. De eigen fiscaliteit blijft marginaal 
met een lichte stijging tot 2004 om daarna opnieuw te dalen. Het gedeelte van de 
gewestelijke belastingen is sinds de institutionele hervorming van 2001 aanzienlijk 
gestegen en het toegekende gedeelte van de personenbelasting in de totale ontvang-
sten verminderd.

1.4.2 De lokale overheden

De autonomie van de gemeenten staat beschreven in de grondwet en heeft voorname-
lijk tot gevolg dat de lokale overheden over fiscale autonomie beschikken: zij mogen 
hun eigen fiscaliteit creëren. Niettemin is het belangrijkste gedeelte van de belasting-
ontvangsten van de gemeenten echter afkomstig uit de aanvullende belastingen.

A. De aanvullende belastingen

De lokale overheden mogen drie aanvullende belastingen vestigen:
Aanvullende belastingen op de personenbelasting. Deze zijn gebaseerd op de be- –
lasting gevestigd door de federale overheid. 1% aanvullende belasting betekent 
dus dat de gemeente voor eigen rekening een aanvullende belasting van 1% vestigt 
op de federale belasting verschuldigd door alle inwoners op haar grondgebied. 
De aanvullende belasting is strikt evenredig met de federale belasting en is dus 
eveneens progressief. Indien de federale overheid de belasting verlaagt of ver-
hoogt, hebben deze schommelingen een effect op de ontvangsten van de gemeen-
ten indien de tarieven van de aanvullende belasting ongewijzigd blijven. Er is hier 
sprake van verticale externaliteit.
De gemeenten mogen eveneens een aanvullende belasting op de grondbelasting  –
vestigen. Deze wordt berekend op de gewestelijke belasting.
Er bestaat ook een “opdeciem” (10%) op de verkeersbelasting. –

De financiering door aanvullende belastingen geeft voor- en nadelen voor de gemeen-
ten. Het duidelijkste voordeel is een daling van de kosten voor het innen van de be-

28. Deze grens is van toepassing vanaf 1 januari 2004. Voor de vorige jaren bedroeg de grens 3,75%.
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lastingen. Deze aanvullende belastingen worden immers door de federale overheid 
geïnd.

De keerzijde is de afhankelijkheid van andere overheidsniveaus. We denken dan in 
de eerste plaats aan een administratieve afhankelijkheid. Tenzij er een systeem van 
voorschotten georganiseerd is, zijn de gemeenten afhankelijk van het tijdsschema van 
de federale overheid; zij kunnen de aanvullende belasting pas verkrijgen wanneer de 
federale overheid de “hoofdbelasting” inkohiert. Maar de afhankelijkheid is echter 
fundamenteler. Wanneer de federale overheid de grondslag van de aanvullende be-
lasting wijzigt, heeft dit automatisch gevolgen op de ontvangsten van de gemeenten. 
Zo hebben de gemeenten, toen de federale overheid de automatische indexering van 
de personenbelasting tussen 1992 en 1999 gedeeltelijk had opgeschort, geprofiteerd 
van de stijging van de opbrengsten van deze belasting. Omgekeerd heeft een belas-
tinghervorming die een daling van de opbrengsten van de federale PB met zich mee-
brengt, negatieve gevolgen op de ontvangsten van de gemeenten. Dat was het geval 
bij de hervorming van de personenbelasting die werd ingevoerd in de periode 2002-06 
(hervorming “Reynders”).

B. De eigen fiscaliteit

De fiscale autonomie van de gemeenten uit zich in een redelijk lange lijst van vaak 
onbeduidende belastingen: de belasting op de motorkracht, op computerschermen, op 
handelszaken, op bepaalde kenmerken van woningen, enz.

Met mag deze belastingen echter niet verwarren met de vergoedingen die gevraagd 
worden voor gemeentediensten.

Grafiek 10 – Structuur van de ontvangsten van de gemeenten.
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C. De plaats van de belastingontvangsten in het geheel van de inkomsten van de 
lokale overheden.

De belastingontvangsten vormen maar een gedeelte van de inkomsten van de lokale 
overheden. Een ander belangrijk gedeelte is afkomstig van transfers van andere over-
heidsniveaus. Deze omvatten (her)verdelende transfers (“gemeentefonds”) en trans-
fers ter compensatie van bepaalde lasten (financiering van politiezones, onderwijs, 
federale tussenkomst in het leefloon dat toegekend wordt door het OCMW, enz.).

Grafiek 10 geeft de ontwikkeling weer van het gedeelte van de belastingontvang-
sten in de totaliteit van de ontvangsten van de lokale overheden, op basis van de natio-
nale boekhouding.29 Het gedeelte belastingontvangsten kent een stijging in de periode 
1980-2000, vooral ten koste van de transfers. In het laatste decennium stijgen de trans-
fers, voornamelijk ten koste van de niet-fiscale ontvangsten.

29. DEXIA Bank publiceert jaarlijks gegevens over de gemeentelijke financiën en dus over de gemeentelijke 
ontvangsten. Deze gegevens wijken op twee punten af van de gegevens die hier worden voorgesteld: 
het begrip “lokale overheden” in de nationale boekhouding is ruimer omdat het ook de provincies en de 
OCMW’s omvat en de begrippen gebruikt in de nationale boekhouding zijn niet dezelfde als die in de door 
DEXIA bank gehanteerde gemeenteboekhouding.
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fiscale en sociale heffingen: een internationale vergelijking

Dit hoofdstuk is gewijd aan een vergelijkende analyse van het fiscaal beleid in België 
en in de andere lidstaten van de Europese Unie. Deze analyse belicht in de eerste 
plaats de totale fiscale lasten: de gebruikte indicator is de verplichte heffingsvoet 
zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.30 Daarna wordt een onderscheid gemaakt 
volgens economische functie en wordt de belasting bekeken naargelang ze geheven 
wordt op arbeid, kapitaal of verbruik. Voor elk van de gevallen wordt de opbrengst 
uitgedrukt met betrekking tot de overeenkomstige potentiële belastinggrondslag, 
m.a.w. volgens de methodologie van de “impliciete heffingstarieven” eveneens uit-
eengezet in het vorige hoofdstuk.31 Daarnaast worden ook enkele indicatoren van 
effectieve belasting besproken die aanvullende inzichten bieden in de belasting van 
arbeid en kapitaal.

2.1 Internationale vergelijking van de totale fiscale druk

De totale fiscale druk wordt gemeten door de globale fiscale en parafiscale ontvang-
sten te koppelen aan het bbp.

Grafiek 11 is een weergave van de totale fiscale druk in de EU-lidstaten in 2007 zoals 
uitgedrukt door het verplichte heffingstarief. België hoort, samen met de Scandinavi-
sche landen, bij de zwaarst belaste landen van de Europese Unie. In 2007, het meest 
recente jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn, bereikte de totale fiscale druk 
44%. Hiermee stond België op de derde plaats in de EU, na Denemarken en Zweden. 
Meer dan 15 procentpunten scheiden België van de minst belaste landen, namelijk 
Roemenië, Litouwen, Slowakije, en Letland.

In Grafiek 12 vergelijken we de ontwikkeling van de totale fiscale druk in België met 
die van de buurlanden en met het minimum, het gemiddelde en het maximum van de 
EU-27.

In de periode 1995-1999 is de totale fiscale druk in België gestegen van 43,8% tot 45,5% 
van het bbp. Een gelijkaardige evolutie – hoewel minder uitgesproken – is merkbaar 
voor het ongewogen gemiddelde van de EU-27 dat steeg van 37,4% tot 37,9% van het 
bbp. Een van de mogelijke verklaringen voor deze toename, die vooral België getrof-

30. Zie kader 1, op bladzijde 13.
31. Zie hierboven, Tabel 5, op bladzijde 16.
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fen heeft, heeft te maken met de noodzaak om het budgettaire deficit te verkleinen ten 
einde de verplichtingen van het Stabiliteits- en groeipact na te komen.32

Grafiek 11 – Totale fiscale druk in de Lidstaten van de EU in % van het bbp.
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Grafiek 12 – Evolutie van de globale fiscale druk in % van het bbp.
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32. Het Stabiliteits- en groeipact betreft de landen van de Eurozone. Zij worden geacht het budgettair saldo in 
(bijna) evenwicht te houden, of zelfs te zorgen voor een licht overschot.
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De totale belastingdruk in België bereikte in 1999 een piek van 45,5% en is sindsdien 
met 1,5 punten gedaald. België benadert daardoor het Europese gemiddelde, dat in 
dezelfde periode met 0,4 procentpunt steeg, alsook dat van de eurozone, dat sinds 
2000 met 0,7 punten is gestegen.

De daling in België is lager dan die in Duitsland en Luxemburg (-2,4 procentpunt), 
maar hoger dan die in Frankrijk (-0,8 procentpunt) en Nederland (-1,0 procentpunt). 
Globaal is de kloof met de omliggende landen sinds 2000 stabiel gebleven.

Deze trend is ook zichtbaar in Grafiek 13 die de evolutie van de fiscale druk illustreert 
in 25 lidstaten.

België bevindt zich rechts bovenaan in de figuur. Het behoort samen met Oostenrijk, 
Denemarken, Frankrijk, Italië, Slovenië en Zweden tot de groep landen waar de fis-
cale druk hoger lag dan het Europese gemiddelde in 1995 en sindsdien nog verder is 
gestegen. Duitsland, Finland, Hongarije en Nederland echter, slaagden erin hun totale 
fiscale druk te verminderen, hoewel ook zij een hoge belastingdruk kenden. Zo steeg 
België van de 4e (in 1995) naar de 3e plaats in de lijst van zwaarst belaste lidstaten, 
nadat het Finland voorbijstak in 2001.

Deze grafiek toont ook de meer opvallende ontwikkelingen in enkele nieuwe lidstaten 
zoals de toename van de fiscale druk met bijna 9 procentpunten in Cyprus en Malta, 
of de vermindering met 10 punten in Slowakije.

Kortom, het lijkt erop dat de fiscale druk in België sinds 1999 gedaald is en een kleiner 
verschil vertoont met het EU-27-gemiddelde, de eurozone en de buurlanden. Niette-
min situeren we ons nog steeds dicht bij het hoge niveau dat karakteriserend is voor de 
Scandinavische landen en bevinden we ons nog steeds boven het niveau van 1995.

Grafiek 13 – Globale fiscale druk in 1995 en ontwikkeling tot in 2005.
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2.2 Heffingen op de inkomens uit arbeid

2.2.1 macro-economische impliciete tarieven

Het macro-economisch impliciete heffingstarief op de lonen33 – dat door de EC wordt 
berekend op basis van de nationale rekeningen – bevat de personenbelasting, en de 
werkgevers- en werknemersbijdragen (inclusief de belastingen op de loonsom). In 
2007 lag dit tarief in België met 42,3 pct. 7,9 procentpunten hoger dan het ongewogen 
gemiddelde in de EU-27. Dit is voornamelijk een gevolg van de personenbelasting 
waarvan de impliciete druk 4 procentpunten hoger is dan in de EU-27. De impliciete 
druk van de werkgevers- en werknemersbijdragen liggen in België respectievelijk 1,7 
en 0,8 procentpunt boven het ongewogen gemiddelde van de EU-27. België behoort 
traditioneel samen met Zweden, Italië, Frankrijk en Finland tot de landen die de hoog-
ste heffingen op arbeid toepassen.34 Aan het andere uiteinde bevinden zich Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Malta die een impliciet tarief van rond of onder de 
25 pct. hebben.

In de aanloop naar de muntunie namen zowel in België als in de EU de impliciete 
heffingen op lonen toe, voornamelijk als gevolg van de budgettaire voorwaarden 
verbonden aan toetreding. Na de invoering van de Euro verschoof de aandacht echter 
naar de negatieve impact op de economie van te hoge heffingen op lonen. Zowel 
België als de andere Europese landen trachten sinds de eeuwwisseling de heffin-
gen op arbeid te verlagen. In België gebeurde dit voornamelijk door de in 2001 
goedgekeurde hervorming van de personenbelasting, waarvan de impact in de daar-
opvolgende jaren en ook nog in belangrijke mate in 2006 tot uiting kwam. De ver-
minderingen van de werkgeversbijdragen, vooral gericht op de lage lonen, werden 
eveneens versterkt. De verlaging van de druk op arbeid verloopt over het algemeen 
vrij geleidelijk, omdat de budgettaire ruimte voor lastenverlagingen beperkt is. Er 
wordt dan ook getracht om de belastingdruk op arbeid te verschuiven naar andere 
belastingbronnen.

2.2.2 micro-economische benadering: gemiddelde en marginale tarieven

De OESO berekent, voor de 19 lidstaten van de EU die tevens lid zijn van de OESO en 
op basis van de belastingparameters, voor een aantal typegevallen (alleenstaanden of 
gehuwden met of zonder kinderen) de fiscale en parafiscale druk.35 Op basis hiervan 
wordt het beeld in bovenstaande grafiek bevestigd. Zo laat België sedert jaren – en dit 

33. Het impliciete heffingstarief op de lonen wordt gedefinieerd als het geheel van de aan de overheid gestorte 
heffingen op de inkomens uit arbeid in loondienst (belastingen en werkelijke sociale bijdragen betaald 
door de werkgevers en werknemers) gedeeld door de loonsom. Zie Tabel 5, op bladzijde 16.

34. De vergelijking tussen landen wordt in sommige gevallen beïnvloed door het institutionele kader. Zo wor-
den in Nederland een deel van de sociale bijdragen betaald aan entiteiten die niet tot de overheidssector 
behoren, wat het impliciete heffingstarief verlaagt.

35. De berekeningsmethode voor de effectieve loonbelasting wordt uitgelegd in hoofdstuk 1, op bladzijde 21.
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is nog steeds zo in 2008 – het hoogste tarief optekenen voor een ongehuwde werk-
nemer zonder kinderen en voor de hier getoonde inkomensniveaus (Grafiek 16). Het 
gemiddelde tarief benadert reeds de 50 pct. voor een inkomen gelijk aan twee derde 
van het gemiddelde inkomen, en de afwijking ten opzichte van het Europese gemid-
delde bedraagt 12 procentpunten.

Alle landen hanteren, op basis van de OESO-gegevens, een progressief belastingstel-
sel: in alle OESO-landen neemt het gemiddelde tarief toe met het inkomen. In België 
is dit progressieve karakter relatief sterker aanwezig, aangezien het verschil met het 
Europese gemiddelde toeneemt naarmate het inkomensniveau toeneemt. De progres-
siviteit en de hoogte van het gemiddelde tarief zijn bepalend voor het herverdelende 
karakter van de belastingen. Het herverdelende aspect zit bij belastingen in het feit dat 
niet iedereen in dezelfde mate moet bijdragen, waardoor het relatieve inkomensniveau 
na de heffingen verandert. De hogere progressiviteit en gemiddeld tarief duiden er 
op dat de inkomensbelastingen in België sterker herverdelend zijn dan gemiddeld in 
de EU.

Grafiek 14 – Impliciete heffingstarieven op de lonen (procenten, 2007).
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Grafiek 15 – Evolutie van het impliciete heffingstarief op de lonen (procenten).
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Grafiek 16 – Gemiddelde fiscale en parafiscale heffingstarieven op arbeid voor een alleenstaande 
werknemer zonder kinderen (procenten van de loonkosten, 2008).
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Voor het aanbod van arbeid is naast het gemiddelde tarief vooral het marginale tarief 
van belang. Dit tarief geeft immers de totale belastingdruk weer op een bijkomende 
eenheid arbeidsinput en het netto voordeel voor de belastingplichtige. De landen met 
een hoog gemiddeld tarief vertonen vaak ook hogere marginale belastingtarieven. Het 
peil van het marginale tarief is in België voor een gemiddeld inkomen zeer hoog, on-
geveer twee derde van de aanvullende loonkost gaat naar heffingen, enkel in Honga-
rije is het tarief nog hoger. Het verschil met het Europese gemiddelde ligt, afhankelijk 
van het inkomensniveau, tussen de 14 en 20 procentpunten.

Het peil van de marginale fiscale en parafiscale heffingstarieven is afhankelijk van 
de marginale belastingtarieven van de personenbelasting (eventueel vermeerderd met 
de additionele heffingen, waaronder de regionale en lokale belastingen) en van de 
tarieven van de sociale bijdragen. Voor de laatstgenoemde tarieven bestaat er in tal 
van landen een inkomensplafond waarboven de heffing nul wordt. Dit is niet het geval 
in België wat de relatieve positie van ons land voor de hoogste inkomens ongunstig 
beïnvloedt.

2.3 De belastingdruk op kapitaal

De grotere mobiliteit van kapitaal maakt een internationale vergelijking van de fiscale 
druk op kapitaal nog belangrijker. De gevolgen van verschillen in fiscaal beleid in 
verschillende landen werd vooral geanalyseerd op het vlak van de vennootschapsbe-
lasting.

Grafiek 17 – Marginale fiscale en parafiscale heffingstarieven op arbeid voor een ongehuwde werk-
nemer zonder kinderen – (procenten van de loonkosten, 2008).
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Grafiek 18 – Ontwikkeling van het nominale tarief in de vennootschapsbelasting.
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Grafiek 19 – Nominale tarieven in de vennootschapsbelasting – 2007.
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Naast de vennootschapsbelasting omvat de belastingheffing op kapitaal een gamma 
van belastingen die zowel door de bedrijven als door de gezinnen betaald worden: be-
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lasting op financiële transacties, registratierechten, successierechten en een deel van 
de personenbelasting op inkomsten uit kapitaal.36

De belastingdruk op kapitaal kan gemeten worden aan de hand van verschillende in-
dicatoren, ex ante en ex post, op micro- of macro-economisch gebied. Bij deze indi-
catoren horen de nominale belastingtarieven die de overheid gebruikt om de verschul-
digde belasting te berekenen, de impliciete tarieven die ex post berekend worden aan 
de hand van gegevens uit de nationale rekeningen en de ex ante berekende effectieve 
belastingtarieven voor hypothetische investeringen. We behandelen hierna achtereen-
volgens deze drie types van indicatoren.

2.3.1 het nominale tarief in de vennootschapsbelasting

Zoals duidelijk wordt in Grafiek 18, hebben de lidstaten van de Europese Unie het no-
minale belastingtarief in de vennootschapsbelasting progressief verlaagd. Het daalde 
met gemiddeld 10 procentpunten in de periode 1995-2007 voor de EU-27.

Deze vermindering was sterker in de EU dan in de andere OESO-landen, zonder dui-
delijk aanwijsbare reden.

België verlaagde de vennootschapsbelasting later en in mindere mate dan het gemid-
delde van de andere leden van de EU-27 of de Eurozone. Deze verklaring moet wel 
genuanceerd worden, rekening houdend met de invoering van de aftrek voor risicoka-
pitaal (beter bekend als “notionele interestaftrek”) in 2006, die de fiscale last van 
bedrijven verminderde zonder dat dit zichtbaar was in het nominale tarief.

Een interessante vaststelling is dat de algemene tendens tot verlaging van het nominale 
tarief in de vennootschapsbelasting tot nu toe niet geleid heeft tot een overeenkomstige 
uitholling van de ontvangsten. Deze paradoxale evolutie, waarvoor nog geen volledige 
verklaring is gevonden, zou deels het gevolg zijn van maatregelen ter verruiming van 
de belastinggrondslag in een aantal lidstaten, en van een groeiende tendens tot het 
organiseren van economische activiteit onder de vorm van een vennootschap.37

2.3.2 een macro-economische indicator: het impliciete heffingstarief op 
kapitaal

Van alle impliciete heffingstarieven zijn diegene die betrekking hebben op kapitaal 
de meest complexe. Men moet ze dus voorzichtig interpreteren. De evolutie van deze 
tarieven is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de fase in de economische cyclus 
en het fiscaal beleid. Het is dan ook moeilijk de effecten van elke factor afzonderlijk 
empirisch te schatten.

36. Zie hoofdstuk 1, Tabel 5, bladzijde 16.
37. Zie hiervoor ook DE MOOIJ R., NICODEME G. (2007), SORENSEN P.B. (2006) en VALENDUC 

(2008).
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Grafiek 20 – Belasting op de inkomsten van vennootschappen in % van het bbp.
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Grafiek 21 – Ontwikkeling van het impliciete heffingstarief op kapitaal.
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Zoals in bijna alle lidstaten zien we ook in België een stijging van de impliciete belas-
ting op kapitaal in de periode 1995-1999. Ze is sterker dan in de rest van de Europese 
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Unie en de Eurozone waardoor het verschil tussen het impliciete belastingtarief in 
België en de gemiddelde tarieven in de EU-25 en de Eurozone toenam.

Na een daling in 2000 en 2001, steeg het impliciete belastingtarief op kapitaal op-
nieuw vanaf 2002, terwijl deze belasting tot 2004 in de EU-25 en de Eurozone een 
stagnatie kende.

Deze groei geldt voor inkomsten uit kapitaal van zowel privépersonen als van be-
drijven. Wat de privépersonen betreft, is een gedeelte van deze groei mogelijk te wij-
ten aan de stijging van de ontvangsten uit registratierechten op vastgoedtransacties. 
Op het vlak van de bedrijfsinkomsten kan de groei, die zich vooral voordeed op het 
einde van de jaren 90, toegeschreven worden aan maatregelen om de belastinggrond-
slag te verruimen.

In de laatste jaren van de vorige eeuw kenden de overheidsinkomsten uit de ven-
nootschapsbelasting in België een aanhoudende stijging. Sindsdien bleven ze op een 
niveau van om en bij 3% van het bbp. In 2005 was de opbrengst van deze belasting in 
België iets hoger dan het gemiddelde in de EU-27, de Eurozone en de buurlanden.

2.3.3 een micro-economische indicator van belastingdruk op 
investeringen

Het hier gebruikte effectieve heffingstarief werd ontwikkeld door DEVEREUX en 
GRIFFITH (1998). Het meet de actuele waarde van de betaalde belastingen in verhou-
ding tot de actuele waarde van de toekomstige inkomensstroom die gegenereerd wordt 
door een investering (zonder de initiële kostprijs ervan mee te tellen). Deze indicator 
wordt als relevant beschouwd voor de analyse van de impact van de belasting op de 
investeringslocatie.

Sinds 1998 kende dit effectieve heffingstarief een stelselmatige daling in vergelij-
king met het gemiddelde van de EU-25. Voor België merken we een vermindering 
in 2003 en 2006. Deze weerspiegelt achtereenvolgens de verlaging van het nominale 
heffingstarief en de invoering van de notionele intrest. België is dus naar het Europese 
gemiddelde geëvolueerd en heeft nu een effectieve heffingsvoet die duidelijk onder 
het gemiddelde van de buurlanden ligt.

De ontwikkeling van de effectieve heffingstarieven moet met de nodige omzichtigheid 
bekeken worden. Het is immers onmogelijk om rekening te houden met de gehele 
complexiteit van fiscale maatregelen bij het berekenen van deze effectieve belastingta-
rieven. Dit verklaart waarom de hervorming van de vennootschapsbelasting van 2003 
in België, die bestond uit een verlaging van het nominale tarief, gecompenseerd door 
maatregelen ter verruiming van de belastinggrondslag, leidde tot een vermindering 
van de effectieve heffingstarieven en dit terwijl de hervorming in haar geheel budget-
neutraal was.

Kortom, België heeft recent meer dan andere lidstaten inspanningen geleverd om de 
fiscale last op bedrijfsinkomsten te verminderen. De effecten hiervan verschillen naar-
gelang de gebruikte indicatoren.
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Grafiek 22 – Effectieve heffingstarieven (vennootschapsbelasting).
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Grafiek 23 – Impliciet heffingstarief op consumptie EU-27 – 2007.
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2.4 Belasting op consumptie

De impliciete belasting op consumptie wordt hier berekend door de totale belasting-
ontvangsten – voornamelijk BTW en accijnzen – uit te drukken als een percentage 
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van de binnenlandse privéconsumptie van de gezinnen. De effectieve belasting wordt 
aldus licht overschat, omdat de belastingen die in rekening worden gebracht ook be-
trekking hebben op het intermediaire gebruik van de verschillende overheden en op 
de investeringen door overheden en gezinnen en dus ruimer is dan de privéconsump-
tie van gezinnen die als grondslag wordt gebruikt.38 Bovendien worden in sommige 
landen met lage verbruiksbelasting, zoals Luxemburg, de ontvangsten aangedikt door 
aankopen door niet-ingezetenen wat eveneens leidt tot een overschatting van de im-
pliciete belastingtarieven.

In België is het impliciete belastingtarief op consumptie sterk gestegen tussen 1995 en 
1999 (ongeveer 2 procentpunten) om vervolgens tot het initiële niveau terug te vallen. 
We noteren vervolgens een nieuwe stijging in de periode 2001-2005, die overeenstemt 
met een verschuiving van de belastingdruk op arbeid naar die op consumptie. Het 
zijn voornamelijk de accijnzen op brandstoffen en tabak die in deze periode werden 
verhoogd. Het gemiddelde voor de EU-27 kent een gelijkaardig verloop als in België, 
maar minder uitgesproken. Op het einde van de periode daalt het Belgisch gemiddelde 
terug licht onder het gemiddelde voor de EU-27.

Zoals hoger beschreven omvat de impliciete belasting op consumptie voornamelijk 
BTW en accijnzen.

Een Europese Richtlijn regelt de toepassing van de BTW-tarieven in de lidstaten. Het 
standaard BTW-tarief mag niet lager zijn dan 15%, maar voor bepaalde goederen 
en diensten, opgesomd in de Richtlijn, is het de lidstaten toegestaan één of meerder 
verlaagde tarieven toe te passen die elk echter niet minder dan 5% mogen bedragen. 
De verlaagde tarieven kunnen worden aangewend om het veronderstelde regressieve 
karakter van de BTW enigszins te compenseren. Dit regressieve karakter vloeit voort 
uit de vaststelling dat de consumptie-uitgaven dalen als percentgage van het inkomen 
naarmate het inkomen stijgt. De Richtlijn laat ook een verlaging toe voor arbeidsin-
tensieve diensten op voorwaarde dat dit geen oneerlijke concurrentie tussen landen 
doet ontstaan. Dit biedt de mogelijkheid de productie en consumptie van zulke dien-
sten aan te moedigen en zo de werkgelegenheid van laaggeschoolden te ondersteunen 
zonder echter nadelige belastingconcurrentie te creëren. Er bestaan tevens ook Euro-
pese minima voor accijnzen.

Tabel 7 – De belangrijkste componenten van de consumptiebelasting in België en in de EU-27.

België eU27

Impliciet tarief consumptiebelasting waarvan: 22.0 22.2

BTW 11.6 12.5

Accijnzen  3.6  4.9

Andere  6.8  4.7

Bron: Europese Commissie (2009).

38. Ze verschilt op dit punt dus met de impliciete heffing berekend voor België en weergegeven in Grafiek 4, 
waar deze overschatting gedeeltelijk werd vemeden..
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Vergeleken met het gemiddelde van de EU-27 worden er in België lichtjes minder 
BTW en veel minder accijnzen geheven en valt er veel meer onder de noemer “andere 
belastingen”. Het kleinere gewicht van de BTW wordt verklaard door de omvang 
van de verlaagde tarieven en door de definitie van de belastbare basis. Wat betreft de 
accijnzen zijn het vooral accijnzen op diesel en huisbrandolie – in België nagenoeg 
onbestaande – die veel lager zijn dan in de andere lidstaten.



HOOFDSTUK 3

Belasting en fiscaal beleid: theoretisch kader

Dit derde hoofdstuk is gewijd aan een theoretische analyse van het fiscaal beleid. Hier-
bij vertrekken we van het reeds eerder gedefinieerde begrip ‘belastingwig’39 waarvan 
we hebben gezegd dat het de op de markt verhandelde hoeveelheden beïnvloedt. Ver-
trekkend van deze vaststelling bepalen we eerst wat men verstaat onder ‘overlast’ of 
‘excess burden’ die door belasting wordt gecreëerd (3.1) en gaan we vervolgens na 
hoe deze overlast tot een minimum kan worden herleid (3.2). De voorwaarden waar-
aan een belasting moet voldoen om een zo klein mogelijke ‘excess burden’ te gene-
reren worden uitgedrukt in efficiëntiecriteria. Deze criteria zijn echter niet voldoende 
om het optimale belastingniveau te bepalen wanneer bij het formuleren van het fiscaal 
beleid ook rekening wordt gehouden met aspecten van herverdeling. Daarom wordt 
vervolgens het verband onderzocht tussen belasting en herverdeling en worden de 
criteria bepaald waaraan een belasting moet voldoen om de doelstelling van herver-
deling te bereiken: dat zijn de billijkheidscriteria. Deze criteria houden verband met 
het begrip ‘bijdragecapaciteit’, dat in de derde sectie van dit hoofdstuk verder wordt 
ontwikkeld. De twee benaderingen – efficiëntie en billijkheid – worden gecombineerd 
in de theorie van de optimale belasting, die kort wordt besproken in de vierde sectie 
van dit hoofdstuk.

De laatste twee secties worden gewijd aan twee andere belangrijke aspecten van fis-
caal beleid: de milieufiscaliteit en de fiscale stimuli. Het bijzondere aan de milieufis-
caliteit is dat zij streeft naar een correctie van de marktprijzen door externe kosten en 
voordelen in de prijzen te verrekenen. De fiscale stimuli zijn fiscale beleidsinstrumen-
ten die een wijziging in het gedrag van de economische actoren beogen.

Door in deze volgorde de verschillende aspecten van belastingen te bespreken volgen 
we de benadering van Richard Musgrave zoals beschreven in zijn boek van 1959.40 
Hij onderscheidt drie functies voor belastingen: een allocatieve functie, waaraan de 
term efficiëntie gekoppeld wordt, een herverdelende functie, waaraan het begrip van 
billijkheid gekoppeld wordt, en een stabiliserende en stimulerende functie. Zoals we 
verder in dit hoofdstuk zullen zien, geeft elk van deze functies een andere benadering 
van de belasting en zijn deze benaderingen niet altijd met elkaar verenigbaar.

39. Zie hoofdstuk 1 bladzijde 19 en volgende.
40. Zie MUSGRAVE R. and P. (1989) voor de meest recente uitgave.
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3.1 Belastingwig en excess burden

3.1.1 het begripskader

We vertrekken opnieuw van het begrip ‘belastingwig’ dat in hoofdstuk 1 omschreven 
werd als het verschil tussen ‘aankoop-’ en ‘verkoopprijs’. De basisredenering geldt 
voor de markt van de productiefactoren in het algemeen en kan dus zowel op de ar-
beidsmarkt als op de kapitaalmarkt kan worden toegepast.

Het aanbod van een productiefactor is een stijgende functie van de opbrengst of  –
het rendement “r” van die factor, terwijl de vraag vanwege ondernemingen invers 
gerelateerd is tot dit rendement, wat voor hen een kost inhoudt. Zo is de rentevoet 
de opbrengst op spaargelden, maar de kost van kapitaal voor de investeerder; het 
loon de opbrengst op arbeid voor de aanbieder ervan (de werknemer), maar een 
productiekost voor de werkgever.
In een situatie zonder belasting (A), is de aankoopprijs gelijk aan de verkoopprijs.  –
Bij een evenwicht “A” krijgt de aanbieder een opbrengst “R

0” voor de aangeboden 
hoeveelheden productiefactoren, exact gelijk aan wat het de producent kost om 
over deze hoeveelheid productiefactoren te beschikken.

Grafiek 24 – Het evenwicht op de markt van de productiefactoren: begripskader.
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Merk ook op dat bij evenwicht een aanbiedersurplus of producentensurplus en een 
vragersurplus of consumentensurplus bestaat. Op de markt bestonden er immers vra-
gers die bereid waren om meer te betalen, en aanbieders die bereid waren om zich met 
minder tevreden te stellen. Herinner dat op de markt van de productiefactoren de con-
sumenten de ondernemingen zijn en de producenten de werknemers of de aanbieders 
van kapitaal(goederen).

Voor elke hoeveelheid gelegen tussen de oorsprong en Q – 0 bijvoorbeeld, waren de 
aanbieders bereid om zich met een kleinere opbrengst tevreden te stellen: de aan-
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bodcurve geeft inderdaad de hoeveelheden productiefactoren weer die tegen een 
bepaalde opbrengst zouden kunnen worden uitgewisseld. In de veronderstelling 
van een situatie van perfecte mededinging, krijgen alle aanbieders voor elke uitge-
wisselde hoeveelheid echter R0. De driehoek YR0A stemt overeen met het aanbie-
dersurplus of producentensurplus.
Zo ook wordt het vragersurplus of consumentensurplus afgebakend door de drie- –
hoek AR0X: voor alle uitgewisselde hoeveelheden stemt dit overeen met het ver-
schil tussen de prijs die zij bereid waren te betalen om de productiefactoren te 
verkrijgen, en de prijs die zij in de evenwichtssituatie moeten betalen.

Het evenwicht in punt A maximaliseert de som van het surplus van beide: er is in dat 
geval Pareto-efficiëntie (Pareto efficiency). Als men dit punt verlaat, zal de som van 
het surplus van beide lager worden. Dit verlies aan surplus is het verlies aan efficiën-
tie, dat we hierna verder zullen bespreken.

3.1.2 Belasting en excess burden

De invoering van de belasting heeft als gevolg dat de gelijkheid “aanbodprijs = vraag-
prijs” niet langer opgaat: het nettorendement (Rn) van een productiefactor is dan gelijk 
aan het brutorendement van die factor (= Rb, de kost voor de vrager) min de belas-
ting.

[3.1] Rb – t = Rn.

Op onze arbeidsmarkt omvat parameter “t” eveneens de sociale bijdragen van werkge-
ver en werknemer, evenals de personenbelasting verschuldigd op de lonen: het effec-
tieve belastingtarief op lonen, dat wij in hoofdstuk 1 hebben gedefinieerd, is hiervan 
een empirische vertaling.41 Op de kapitaalmarkt is parameter “t” moeilijker te inter-
preteren: hij omvat immers alle belastingen die, voor een gegeven bruto rentevoet, 
ofwel de kost van kapitaal voor de investeerder bezwaren, ofwel het nettorendement 
voor de spaarder verkleinen. Hij omvat dus zowel de vennootschapsbelasting als de 
roerende voorheffing, maar ook de verschillende vormen van vermogensbelasting en 
belastingen op transacties met financiële activa.

Om de analyse te vereenvoudigen, houden we hier geen rekening met het feit of de 
vrager dan wel de aanbieder de belasting verschuldigd is. In wezen komt dat trouwens 
op hetzelfde neer. Ongeacht welke economisch actor juridisch gezien de belasting 
moet betalen, zij vergroot altijd het verschil tussen de kost van de productiefactoren 
voor de vrager en het netto inkomen dat de aanbieder verkrijgt.

Voor de aanbieder is het nettorendement bepalend. De werknemer bepaalt zijn ar-
beidsaanbod op basis van het nettoloon en niet van het brutoloon. De spaarder houdt 
rekening met het nettorendement van mogelijke beleggingen. Voor de vrager echter is 

41. Zie hierboven, op bladzijde 21 en volgende.
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de kost met inbegrip van alle fiscale lasten doorslaggevend. Aanwervingsbeslissingen 
worden genomen op basis van de loonkost en investeringsbeslissingen op basis van de 
kost van het kapitaal, die ook de vennootschapsbelasting en de andere belastingen op 
de investering omvat.

Het invoeren van een belasting in de basisredenering heeft dus tot gevolg dat de cur-
ven van aanbod en vraag geen functie meer zijn van dezelfde prijsvariabele. Als we 
de zaken ongewijzigd laten, heeft het evenwichtspunt geen betekenis meer. Om een 
nieuw relevant evenwichtspunt te vinden, moeten vraag en aanbod opnieuw functie 
gemaakt worden van dezelfde prijsvariabele: men neemt hiervoor de rechte D = f(Rn) 
die het netto-equivalent aangeeft van wat de producenten bereid zijn bruto te betalen 
voor elke hoeveelheid productiefactoren. In het nieuwe evenwicht krijgen de aanbie-
ders R1 (netto) en betalen de producenten hiervoor R1’ (bruto); het verschil is dan de 
belasting. Het aanbiedersurplus en het vragersurplus wijzigen dan als volgt.

Grafiek 25 – Invoering van de belasting op de markt van de productiefactoren: begripskader.
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Tabel 8 – De belasting, het vragersurplus en het aanbiedersurplus.

evenwicht voor belasting (a) evenwicht na belasting (B) afwijking

Vragersurplus AR0X B’R1’X – R0R1’B’A

Aanbiedersurplus AR0Y BR1Y – R0R1BA

Belastingontvangsten R1R1’BB’ + R1R1’BB’

Welvaartverlies + BB’A

Een gedeelte van het verlies aan vragersurplus- en aanbiedersurplus stemt overeen 
met de belastinginkomsten: er is geen verlies aan welvaart, maar een overdracht van 
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een surplus naar de Staat, die deze aanwendt voor de noodzakelijk geachte productie 
van publieke goederen en diensten.42

Een ander gedeelte van het oorspronkelijke vrager- en aanbiedersurplus wordt als 
verlies gekenmerkt: het is de excess burden, die ook wel ‘welvaartverlies’ wordt ge-
noemd. In Grafiek 25 stemt de ‘excess burden’ overeen met de driehoek AB’B.

De enige vorm van belasting waarmee welvaartverlies kan worden vermeden, is een 
lump-sum belasting, d.w.z. een belasting die geen enkele prijs beïnvloedt: noch de 
lonen, noch de rentevoet of het rendement van het kapitaal, noch de prijzen van goe-
deren en diensten. De enige vorm van heffing die aan deze criteria beantwoordt, is 
een belasting per hoofd van de bevolking (poll tax). Hoewel deze belastingvorm the-
oretisch gerechtvaardigd is, is een hoofdelijke belasting in de praktijk moeilijk toe 
te passen omdat de bevolking er zich zal tegen verzetten (ze zullen de belasting als 
uiterst onrechtvaardig beschouwen). Deze belastingvorm wordt hier dan ook niet ver-
der behandeld.

Alvorens dieper in te gaan op de efficiëntiecriteria die de excess burden minimalise-
ren, bespreken we kort het begrip ‘economische weerslag’ of ‘afwenteling’ van een 
belasting.

3.1.3 De economische weerslag van de belasting

De economische weerslag van een belasting wordt bepaald door het surplusverlies. 
Als het effect van de belasting tot gevolg heeft dat de kost van de productiefactoren 
voor de vrager stijgt, dan is het de vrager die de economische weerslag van de belas-
ting draagt: zijn surplus wordt kleiner. Wanneer de belasting echter tot een vermin-
dering van het nettorendement voor de werknemer leidt, is het de werknemer die de 
economische weerslag ervan ondergaat.

In het voorbeeld van Grafiek 25 zien we dat de economische weerslag van de belasting 
in min of meer gelijke delen tussen vragers en aanbieders is verdeeld. Hierna zullen 
we zien dat dit niet altijd het geval is, en dat het varieert afhankelijk van de elasticiteit 
van vraag en aanbod.

De economische weerslag van de belasting komt dus niet noodzakelijk overeen met 
de juridische weerslag. Als we Grafiek 25 op de Belgische arbeidsmarkt toepas-
sen, is er helemaal geen verband tussen de verdeling van de economische weerslag 
tussen werknemer en werkgever en de vraag wie de belasting verschuldigd is. Het 
resultaat blijft hetzelfde, ongeacht wie van de twee uiteindelijk de belasting moet 
betalen.

42. In de veronderstelling dat het om een doeltreffende productie van goederen en diensten gaat, en ongeacht 
de administratiekosten voor de belasting en de kosten voor de administratieve lasten voor de belasting-
plichtige.
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Grafiek 26 – Elasticiteit van het aanbod van productiefactoren en welvaartverlies.
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3.2 Efficiëntiecriteria of hoe de ‘excess burden’ tot een minimum te 
herleiden

Deze minimalisatie-oefening bestaat erin manieren van belastingheffing te zoeken 
die toelaten, met een minimaal verlies aan welvaart, de productie van een gege-
ven hoeveelheid aan publieke goederen en diensten te financieren. We beschouwen 
het bedrag aan belastingontvangsten dus als gegeven. Zij zijn het resultaat van de 
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gemaakte keuzes betreffende de omvang van de openbare sector en de wijze van fi-
nanciering (belasting of tarifering ten laste van de gebruiker) van de geproduceerde 
publieke goederen en diensten.

3.2.1 hoe lager het belastingtarief, des te efficiënter de belasting

Dit eerste criterium is gemakkelijk af te leiden uit Grafiek 25. Hoe hoger het belas-
tingpercentage, hoe meer de rechte van de vraag d = f(Rn) naar links en naar bene-
den verschuift. De belastingontvangsten stijgen, maar naar verhouding minder dan de 
wijziging van het tarief: immers, de hoogte van de rechthoek R1R1’BB’ neemt toe, 
maar de basis verkleint. Omgekeerd ondergaat het welvaartverlies naar verhouding 
een grotere stijging dan de wijziging van het belastingtarief: de basis van de driehoek 
(BB’) wordt niet alleen breder, maar de hoogte neemt eveneens toe, omdat het even-
wichtspunt zich verder van Q0 verwijdert naarmate de belasting stijgt. Meer belasting 
heffen is dus “inefficiënt” omdat men naar verhouding meer aan welvaart verliest 
dan men aan ontvangsten wint voor de financiering van de productie van publieke 
goederen.

3.2.2 het tweede efficiëntiecriterium: een belasting is des te efficiënter 
naarmate de grondslag minder prijselastisch is

Grafiek 26 geeft dezelfde redenering weer als Grafiek 25 maar voor verschillende 
waarden van de prijselasticiteit van het aanbod aan productiefactoren. De elasticiteit 
is zwak in paneel (A) van de grafiek en sterk in paneel (B).

De twee voorgestelde situaties verschillen van elkaar op twee belangrijke punten.
Bij een belasting op een productiefactor met een relatief inelastisch aanbod (pa- –
neel A), treedt weinig verandering op in de uitgewisselde hoeveelheden van de 
productiefactoren en is er een lage ‘excess burden’ (ABB’). Naarmate het aanbod 
aan productiefactoren elastischer wordt vergroot ook de excess burden en dus het 
welvaartsverlies ten gevolge van de belasting (paneel B).
De overheidsinkomsten zijn hoger bij een inelastisch aanbod en lager bij een elas- –
tisch aanbod.

Om een gegeven hoeveelheid publieke goederen en diensten te financieren met een 
minimale ‘excess burden’, is het van belang de belasting zoveel mogelijk te beperken 
tot productiefactoren met een inelastisch aanbod: dat is het tweede efficiëntiecrite-
rium.

Dat komt in feite overeen met de regels van Ramsey-Boiteux, die een belasting op 
goederen en diensten aanbevelen waarvan de tarieven een inverse functie zijn van de 
prijselasticiteit van de vraag: een laag tarief voor goederen en diensten met een sterk 
elastische vraag en een hoog tarief voor goederen en diensten met een weinig elasti-
sche vraag.
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We stellen eveneens vast dat naargelang het aanbod van een productiefactor al dan 
niet elastisch is, ook de economische weerslag van de belasting wijzigt.

Bij een elastisch aanbod van een productiefactor, is er slechts een kleine daling van  –
het nettorendement en is het vooral de vrager (de producent dus) en niet zozeer de 
aanbieder die de economische weerslag van de belasting draagt in de vorm van een 
hogere bruto kost (R1’ in paneel B).
Bij een inelastisch aanbod van een productiefactor echter, is een grotere daling van  –
het nettorendement merkbaar: de belasting wordt in grotere mate afgewenteld op 
de aanbieder in de vorm van een veel lager nettorendement (R1 in paneel A).

Wat leren ons deze theoretische beschouwingen op vlak van fiscaal beleid?

Kijken we eerst naar de arbeidsmarkt. Het tweede efficiëntiecriterium toont aan dat 
het mogelijk is lonen te belasten tegen een zo laag mogelijke welvaartskost (excess 
burden) op voorwaarde dat het arbeidsaanbod weinig gevoelig is voor wijzigingen 
in het loon (inelastisch aanbod). Dit is echter niet het geval indien het arbeidaanbod 
eerder elastisch is.

Hoe zit dat dan in de praktijk? We volgen de redenering eerst op het niveau van het 
individu. Als de budgettaire ruimte van het individu beperkt is, zal het arbeidsaanbod 
inelastisch zijn. Het arbeidsaanbod is daarentegen des te elastischer naarmate het al-
ternatief van de vrije tijd meer waarde krijgt. We kunnen dus uit deze theoretische 
beschouwing afleiden dat een beperkte belastingheffing op overuren een efficiënte 
oplossing is, omdat de elasticiteit van het arbeidsaanbod hoger is dan voor de re-
glementaire arbeidstijd. We kunnen hieruit ook afleiden dat wanneer de elasticiteit 
van het arbeidsaanbod hoger is voor de tweede kostwinner in het gezin dan voor de 
eerste,43 het samenvoegen van de beroepsinkomens van de echtgenoten in een model 
van gezinsbelasting inefficiënt is omdat dat een hoger belastingtarief impliceert voor 
de persoon met het meest elastische arbeidsaanbod.

Veronderstel nu verder dat werknemers hun diensten enkel in eigen land mogen aan-
bieden en er geen enkel alternatief bestaat om hun diensten aan te bieden: zij kunnen 
dus niet als zelfstandige werken en er is geen ondergrondse economie. Zij zijn als het 
ware ‘gevangenen’ van hun minister van Financiën. Geaggregeerd over alle individu-
en bevinden we ons dan opnieuw in een situatie met een inelastisch aanbod, behalve 
in bijzondere gevallen, zoals de belasting op overuren of de belasting op het tweede 
inkomen van het gezin.

Als we de hypothese van de ‘immobiele werknemer’ achterwege laten, ontdekken 
we andere implicaties van het fiscaal beleid. Stel dat de werknemer zijn diensten in 
verschillende landen kan aanbieden en dat de verschillende mogelijkheden onderling 
substitueerbaar zijn. We gaan er eveneens vanuit dat Grafiek 26 de binnenlandse ar-
beidsmarkt – dus die van België – weergeeft. Het arbeidsaanbod van de werknemer 
is erg afhankelijk van het nettoloon waarover hij in België beschikt, vergeleken met 

43. Dit is een van de consensusbevindingen van de empirische studies over de elasticiteit van het arbeidsaan-
bod. Zie bijvoorbeeld CAHUC en ZYLERBERG (2001).
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het loon waarover hij in het buitenland kan beschikken. Indien de belasting in België 
wordt verhoogd en het nettoloon daalt, zijn de kansen groot dat hij zijn arbeidsaanbod 
in België vermindert en naar het buitenland vertrekt, waar het nettoloon hoger is: de 
mobiliteit van de actieve bevolking zorgt voor een toename van de elasticiteit van 
het arbeidsaanbod in een gegeven land. We begrijpen waarom sommige Staten – zo-
als België – bijzondere belastingstelsels hebben, met een lagere belastingdruk voor 
buitenlandse kaderleden. Dit beantwoordt perfect aan de vereisten van een efficiënte 
belasting. Grafiek 26 leert ons ook dat het in dat geval de werkgever is die de eco-
nomische weerslag van de belasting draagt, omdat deze belasting eerder de loonkost 
verhoogt dan dat ze het nettoloon verkleint. We kunnen deze redenering ook toepas-
sen op topsporters. Werknemers – en een voetballer vormt hierop geen uitzondering 
– denken in termen van netto bedragen. Als een voetbalclub dan een waardevol talent 
wenst aan te trekken zal zij een hoger brutoloon moeten bieden om (netto) te kunnen 
concurreren met andere, vaak buitenlandse, clubs. Het belasten van de inkomsten van 
voetballers legt dus vooral een zware druk op het budget van de clubs. Een gunstre-
gime toepassen op deze lonen zou vanuit fiscaal en economisch oogpunt dan ook een 
efficiënte oplossing zijn. En ongetwijfeld ook op sportief vlak, omdat men zo betere 
spelers kan aantrekken.

Veronderstel nu dat er naast het statuut van werknemer nog andere alternatieven be-
staan en dat wie niet aan de arbeidsmarkt deelneemt recht heeft op een sociale uit-
kering (werkloosheidsuitkering, pensioen, leefloon). Indien het verschil tussen het 
nettoloon en de sociale uitkering groot is, biedt deze uitkering geen alternatief. Het 
arbeidsaanbod blijft dan inelastisch. Als echter de belasting of de belastingverhoging 
ertoe leidt dat het nettoloon het niveau van de netto sociale uitkeringen benadert, 
wordt het arbeidsaanbod elastischer, vooral voor lagere lonen. We kunnen dus be-
sluiten dat het belasten van werknemers met lage lonen inefficiënt is. Verwijzend naar 
paneel B in Grafiek 26, kunnen we afleiden dat in dat geval de economische weerslag 
vooral weegt op de loonkost en bijgevolg slecht is voor de tewerkstelling.

Eenzelfde redenering kan ook worden toegepast op de kapitaalmarkt. Grafiek 26 geeft 
dan de kapitaalmarkt in België weer en waar sparen wordt belast. Veronderstel dat dit 
niet het geval is in andere landen en dat er geen rekening wordt gehouden met wissel-
risico – in de eurozone sowieso onbestaande. Het tweede efficiëntiecriterium vertelt 
ons dat indien een belegging in het buitenland een perfect substituut is voor een beleg-
ging in België, de belasting van inkomsten uit spaargelden inefficiënt is. In dit opzicht 
paste de beslissing van de Belgische overheden, in januari 1991, om de tarieven van 
de roerende voorheffing te verlagen van 25 naar 10% als gevolg van de vrijmaking van 
het kapitaalverkeer, volledig in de zoektocht naar een efficiënte fiscaliteit.

3.2.3 het derde efficiëntiecriterium: een belasting is des te efficiënter als 
zij op uniforme wijze wordt geïnd

Stel dat de belasting van inkomsten uit kapitaal niet uniform gebeurt: bepaalde onder-
ling substitueerbare spaarvormen worden hoger belast dan andere. De substitueer-
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baarheid vertaalt zich in hoge kruisprijselasticiteiten. Als goederen A en B onderling 
substitueerbaar zijn, is er een sterke schommeling in de verbruikte hoeveelheden van 
goed A wanneer de prijs van goed B wijzigt. Zo ook zal, indien twee spaarvormen 
onderling substitueerbaar zijn, de belegging in product A sterk afhangen van het ren-
dement van product B.

Beschouw bijvoorbeeld een spaarproduct dat belast wordt en diens substituut dat on-
belast is. Uit empirische studies is gebleken dat het globale sparen relatief inelastisch 
is ten opzichte van de rentevoet, maar dat de keuze tussen verschillende activa en/of 
verschillende locaties voor de bestemming van het spaargeld, sterk afhankelijk is van 
de respectieve rentevoeten.44 Stel dat Grafiek 26 de markt weergeeft van de belaste 
financiële activa. De spaarder kan dan op de invoering van de belasting reageren door 
zijn belegging in het belaste product sterk te verminderen en zijn belegging in het 
niet-belaste product even sterk te verhogen. De Staat verliest dan inkomsten op het 
eerste product en krijgt er geen op het tweede. Stel nu dat de twee producten worden 
belast. Dan is het aanbod van spaargeld minder elastisch en de ‘excess burden’ klei-
ner. Bovendien kan, vermits de belastinggrondslag ruimer is, een lager belastingtarief 
worden toegepast en wordt zo de ‘excess burden’ meer dan proportioneel verlaagd. 
Het verdient dus de voorkeur om de twee spaarproducten tegen hetzelfde tarief te be-
lasten: men heeft dan een uniforme belasting. Een uniforme belasting verzekert dus 
een grotere efficiëntie.

Deze conclusie is ook van toepassing op de recente ‘Spaarrichtlijn’ die op 1 juli 2005 
in voege is getreden. Naar aanleiding van deze Richtlijn nemen alle lidstaten behalve 
drie (Oostenrijk, België en Luxemburg) deel aan een systeem van uitwisseling van 
informatie waardoor de spaarders van deze lidstaten, voor zover zij hun geld beleg-
gen binnen de Europese Unie of in een ander land dat aan het systeem deelneemt,45 
belastingen verschuldigd zijn in hun land van domicilie. De drie Staten die niet aan 
deze gegevensuitwisseling deelnemen, houden een bronheffing in bij de uitbetalende 
instantie – de bank die de inkomsten aan de spaarder betaalt – en drie vierde van deze 
opbrengst wordt doorgestort aan de staat waar het domicilie van de spaarder gevestigd 
is, zonder diens identiteit bekend te maken. De richtlijn draagt er zeker toe bij dat 
Europese spaarders van paneel B van Grafiek 26 naar paneel A verhuizen. Zij brengt 
hen echter niet volledig over, want er blijven nog substitueerbare financiële producten 
over die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

3.2.4 gevolgen van fiscaal beleid

Deze drie criteria leiden tot een aanbeveling van fiscaal beleid: een efficiënte belas-
ting is een belasting met een laag heffingstarief en een ruime belastinggrondslag. 
Anders geformuleerd: elke belastinghervorming die een verruiming van de belasting-

44. Zie meer bepaald het literatuuroverzicht in OESO (1995).
45. De Richtlijn gaat gepaard met evenwaardige of gelijkaardige maatregelen in Zwitserland, Lichtenstein en 

andere financiële centra.
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grondslag combineert met een verlaging van het belastingtarief en het behoud van 
gelijke overheidsinkomsten, is een stap naar een grotere efficiëntie.

De verruiming van de belastinggrondslag leidt tot een meer uniforme belasting, 
omdat de belasting hierdoor uitbreidt naar wat voorheen niet of minder werd belast. 
Bovendien, zoals hierboven werd uitgelegd, maakt men door het opnemen van niet- 
of minder belaste substituten in de belastinggrondslag, de belastinggrondslag minder 
elastisch, wat op zijn beurt de ‘excess burden’ verkleint. Als we tenslotte uitgaan van 
constante belastingopbrengsten, laat de verruiming van de belastinggrondslag toe het 
belastingtarief te verlagen, wat eveneens de ‘excess burden’ vermindert.

Een belasting zo ontworpen is efficiënt, maar is zij ook optimaal? Het antwoord op 
deze vraag kan alleen bevestigend zijn als we geen rekening houden met herverde-
ling. Dit zal het geval zijn bij een zuiver utilitaristische opvatting, waarbij de globale 
welvaart gelijk is aan de som van de welvaart van elk individu, en waar elk individu 
eenzelfde gewicht krijgt, ongeacht diens economische situatie (arm of rijk).

Buiten dit bijzonder geval, moet voor het bepalen van de optimale belasting reke-
ning gehouden worden met de problematiek van de herverdeling, waarover we het in 
de volgende sectie van dit hoofdstuk hebben. Maar eerst komen we nog even terug op 
de invloed van de globalisering op de efficiëntieproblematiek.

3.2.5 globalisering en efficiëntie

De globalisering van de economie wijzigt enigszins de redenering die hierboven werd 
opgebouwd. Tot nu werd er immers aangenomen dat er een marktevenwicht kon wor-
den gevonden op het niveau van het land waarin de belasting werd geheven. Dit kan 
misschien nog worden toegepast op de arbeidsmarkt, maar is zeker niet meer het geval 
voor de kapitaalmarkt. De globalisering en de invoering van de euro hebben als fun-
damenteel gevolg dat de investering in een gegeven land niet meer gefinancierd wordt 
door de beschikbare spaargelden in dat land, maar wel op de internationale markt 
waar zowel de ondernemingen als de spaarders ‘prijsnemer’ zijn: ze beschouwen de 
mondiale rentevoet als gegeven. Het financieren van investeringen met spaargelden uit 
andere landen heeft zeker gevolgen op het extern evenwicht: het tekort op de lopende 
rekening zet de wisselkoersen onder druk. Dat is echter niet het geval binnen de euro-
zone. In de verschillende landen van de eurozone bestaat een perfecte substitueerbaar-
heid van spaargelden.

Dit nieuwe analysekader wijzigt de economische weerslag van de belasting. In Grafiek 
25 werd alle geheven belasting op kapitaal opgenomen in de belastingwig waarvan de 
economische weerslag verdeeld was tussen de aanbieders en de vragers, afhankelijk 
van de elasticiteiten van het aanbod en de vraag. Dit betekent concreet dat een verho-
ging van de vennootschapsbelasting een invloed kon hebben op het nettorendement 
van het sparen en dat een stijging van de persoonlijke belasting van de spaarders de 
kost van het kapitaal kon doen toenemen. De situatie is verschillend in het nieuwe 
analysekader dat wordt weergegeven in Grafiek 27. De mondiale rentevoet r

w wordt 
als het ware opgelegd aan de beleggers en spaarders van het betrokken rechtsgebied.
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Grafiek 27 – Fiscaliteit, sparen en beleggen in een kleine, open economie.
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Een vennootschapsbelasting verhoogt de kost van het kapitaal voor elke investering 
in dit land en de investeringen tussen I1 en I0 worden niet uitgevoerd omdat ze een 
nettorendement na belastingen zouden opleveren dat lager ligt dan de mondiale rente-
voet. De vennootschapsbelasting remt de investeringen maar wijzigt het sparen niet. 
Het rechterdeel van Grafiek 27 toont het gevolg van de belasting van inkomsten uit 
spaargelden. Zij brengt het nettorendement van het sparen terug tot “s” en vermindert 
het sparen van S0 tot S1. Deze belasting heeft echter geen weerslag op de kost van het 
kapitaal voor investeerders, omdat deze kost bepaald wordt door de mondiale rente-
voet en de geldende vennootschapsbelasting.

3.3 Belasting en herverdeling

In deze sectie gaan we na op welke basis en in welke mate de burger moet bijdragen 
tot de financiering van de openbare uitgaven als we ook beschouwingen van herverde-
ling opnemen in de analyse. De vennootschapsbelasting wordt slechts indirect behan-
deld. Vennootschappen zijn immers slechts intermediaire economische actoren: het 
inkomen dat zij genereren, komt uiteindelijk aan de aandeelhouders toe en het is daar 
dat het eventueel in aanmerking komt voor een herverdeling via belasting.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee fundamenteel verschillende 
benaderingen: het profijtprincipe en het principe van de bijdragecapaciteit.

Volgens de eerste benadering moeten burgers tot de financiering van de openbare  –
uitgaven bijdragen in verhouding tot het voordeel dat zij van de overheidsuitgaven 
genieten. Het is dus niet hun persoonlijke situatie van rijkdom of welstand die het ni-
veau van de bijdrage bepaalt. Hier neigen we dus naar een tarifering van de openbare 
diensten. Wanneer de voordelen die men uit de openbare uitgaven haalt, niet meetbaar 
zijn,46 gaat men ervan uit dat ze in gelijke mate verdeeld zijn over alle burgers.  

46. Dit is onvermijdelijk het geval voor openbare goederen als defensie, justitie, ordehandhaving, die zuiver 
publieke goederen zijn.
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Men zou dit principe ook op de vennootschappen kunnen toepassen als men over-
weegt dat ook zij tot de financiering van de openbare uitgaven moeten bijdragen 
op basis van de voordelen die het hen oplevert: de ter beschikking gestelde infra-
structuur, een juridisch kader dat ervoor zorgt dat contracten worden nageleefd, de 
opleiding van arbeidskrachten door de overheid, enz.
Volgens de tweede benadering moet de burger tot de financiering van de openbare  –
uitgaven bijdragen op basis van bijdragecapaciteit, d.i. het principe dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De bijdragecapaciteit omvat ook de 
inkomsten verkregen als aandeelhouder van een vennootschap. De bijdrage van de 
burger tot de financiering van de productie van publieke goederen en diensten staat 
dan los van het voordeel dat hij of zij uit deze goederen en diensten haalt.

In de wisselwerking tussen belasting en herverdeling is het de tweede benadering die 
centraal staat. In de eerste paragraaf van deze sectie besteden we uitgebreid aandacht 
aan het begrip ‘bijdragecapaciteit’. Vervolgens ontwikkelen we de billijkheidscriteria 
die de voorwaarden bepalen waaraan een belasting moet voldoen om een gewenste 
mate van herverdeling te verzekeren. We eindigen deze sectie over belasting en her-
verdeling met een beschrijving hoe het herverdelend effect van de belasting te meten.

3.3.1 Bijdragecapaciteit

De bijdragecapaciteit kan worden gemeten door het inkomen of door de uitgaven. Als 
we meten op basis van het inkomen, wordt vaak verwezen naar het verruimde inko-
men als norm voor de bepaling van de bijdragecapaciteit. In de jaren ’90 is hierop een 
variante ontwikkeld, om de systemen van duale belasting te onderbouwen. Tot slot 
wordt ook de belasting op uitgaven besproken.

A. Belasting op het verruimde inkomen (Comprehensive income tax)

Theoretische principes��

De belasting op het verruimde inkomen is een belastingsysteem waarin de belasting-
grondslag wordt bepaald – verwijzend naar de inkomensdefinitie van SCHANTZ-
HAIG-SIMONS – als het bedrag dat een persoon zou hebben kunnen uitgeven zon-
der de waarde van zijn vermogen aan te tasten. Het aldus gedefinieerde ‘inkomen’ 
omvat de lopende inkomsten en de netto schommeling van het vermogen.47 Dat bete-
kent dat de belastinggrondslag volgende elementen zou moeten omvatten:

de beroepsinkomens, –
de transfers van sociale zekerheid en andere transfers naar de huishoudens, –
alle lopende inkomsten uit het vermogen (rentes, dividenden), –
de al dan niet gerealiseerde meerwaarden op het vermogen, –
alle niet geldelijke inkomsten, –

en dat er geen andere aftrek mogelijk is dan die van de lasten en de verliezen.

47. Zie HAIG R. (1921) en SIMONS H. (1938). Voor een toepassing op België, zie bijvoorbeeld BAYAR A. 
(1986).
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De inkomsten en andere baten van het vermogen moeten in de belastinggrondslag 
worden opgenomen ten belopen van hun reële bedrag, dus na aftrek van inflatie: het 
gedeelte van het globale rendement van het vermogen dat overeenkomt met het in-
flatiepercentage is immers noodzakelijk om de waarde van het vermogen te behou-
den. Het vormt dus geen bedrag dat men kan uitgeven zonder de waarde ervan aan 
te tasten.

Het vaststellen van de belasting op basis van deze definitie van de bijdragecapaciteit 
heeft een belangrijk voordeel: het globale karakter ervan moedigt niet aan een inko-
men in een ander om te zetten met het oog op een gunstiger belastingstelsel. Merk ook 
op dat de vennootschapsbelasting geen nut meer heeft. In feite zijn de winsten van de 
vennootschappen begrepen in het globale inkomen in de vorm van dividenden als de 
winsten worden uitgekeerd en in de vorm van ‘niet-gerealiseerde winsten’ indien zij 
worden gereserveerd.

Het bepalen van de bijdragecapaciteit via het globale inkomen biedt echter verschil-
lende praktische nadelen. Het zal vaak moeilijk zijn om de waarde van de niet-gelde-
lijke inkomsten te schatten. Het zal ook moeilijk zijn om een belasting te vestigen en 
te innen op niet-gerealiseerde meerwaarden en indien enkel de gerealiseerde meer-
waarden in de belastinggrondslag worden opgenomen, zal dat de liquiditeit van de 
markten verminderen. Het belasten van de vennootschapsinkomsten bij de uiteinde-
lijke aandeelhouder kan maar moeilijk worden toegepast wanneer het aandeelhouder-
schap versnipperd is en over verschillende landen verspreid.

Dat is de reden waarom de meeste landen deze definitie van de bijdragecapaciteit als 
belastinggrondslag voor de inkomstenbelasting niet al te letterlijk hebben overgeno-
men. Zij hebben zich beperkt tot een meer praktische of pragmatische vorm, die de 
niet-gerealiseerde meerwaarden uit de belastinggrondslag uitsluit. Het aangerekende 
inkomen van de eigen woning wordt niet systematisch in aanmerking genomen en er 
wordt slechts gedeeltelijk rekening gehouden met de niet-geldelijke inkomsten.

Er moet dan ook een vennootschapsbelasting worden geïmplementeerd die er tegelijk 
over waakt dat de winsten van de vennootschappen slechts eenmaal belast worden. 
Wanneer de uitgekeerde winsten bij de vennootschap worden belast, hoeven ze niet 
meer bij de aandeelhouder te worden belast. Hetzelfde principe geldt voor de gereser-
veerde winsten: indien deze bij de vennootschap worden belast, hoeven de uitgedrukte 
of gerealiseerde meerwaarden op aandelen niet meer worden belast bij de aandeelhou-
der voor zover zij met de gereserveerde winsten overeenstemmen. De vennootschaps-
belasting dient in zekere zin als voorafbetaling van de personenbelasting.48

Belasting op het verruimde inkomen in België��

De definitie van het belastbaar inkomen in België is gebaseerd op het begrip van het 
verruimde inkomen, maar stemt er niet helemaal mee overeen. De lezer zal dit mer-
ken als hij de belangrijkste kenmerken van de personenbelasting, zoals beschreven 

48. Voor een verdere ontwikkeling van deze stelling, zie bijvoorbeeld MINTZ J. (1995).
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in hoofdstuk 1, met de definitie van het verruimde inkomen vergelijkt. Dit zijn de 
belangrijkste verschillen:

De meeste gerealiseerde meerwaarden zitten niet vervat in de belastinggrondslag. –
Er wordt rekening gehouden met de financiële inkomsten op basis van het nomi- –
nale bedrag in plaats van het reële bedrag.
De financiële inkomsten zitten niet meer vervat in het verruimde inkomen, maar  –
worden gescheiden belast: de bevrijdende roerende voorheffing.
Niet-geldelijke inkomens worden slechts gedeeltelijk in aanmerking genomen: al- –
leen de voordelen van alle aard en in sommige gevallen het kadastraal inkomen 
van de eigen woning of van een tweede verblijfplaats.
De wetgeving laat nog andere aftrekken toe dan de lasten en verliezen, of kent  –
belastingverminderingen toe voor bepaalde inkomensbestemmingen of uitgaven, 
meer bepaald voor bedragen besteed aan sparen, de terugbetaling van leningen, 
giften, uitgaven om energie te besparen, enz.

Net als de meeste andere landen heeft België gekozen voor een gescheiden vennoot-
schapsbelasting. De belastinggrondslag wijkt echter ook af van het begrip van winst, 
in twee tegengestelde richtingen. Enerzijds wordt de belastinggrondslag verruimd tot 
buiten het begrip van de winst door het verwerpen of beperken van de fiscale aftrek 
van bepaalde lasten die boekhoudkundig wel aftrekbaar zijn. Anderzijds wordt de be-
lastinggrondslag verkleind door fiscale aftrekken, buiten de boekhouding, in het kader 
van aanmoedigingsmaatregelen. Denken we maar aan de vrijstelling van toegekende 
winsten bij de aanwerving van extra personeel door kmo’s, de investeringsaftrek, of 
ook de bedragen die in audiovisuele werken worden geïnvesteerd.

Wat in de winst van de vennootschappen is begrepen, hoeft in principe niet meer in 
het verruimde inkomen van privépersonen te worden opgenomen. De meerwaarden 
op aandelen zijn effectief vrijgesteld. Dividenden zijn aan een gescheiden belasting 
onderworpen, maar het nieuwe stelsel van ‘notionele intresten’ laat een gedeeltelijke 
aftrek toe bij de vennootschap. Niets komt nog dubbel in aanmerking in het verruimde 
inkomen, behalve een gedeelte van het dividend dat een rendement genereert dat de 
langetermijnrentevoet overschrijdt.

B. Duale belasting

Theoretische principes��

De duale belasting (‘Dual income tax’) is tegen het einde van de jaren ’80 ontstaan 
in de Scandinavische landen.49 Aan de oorsprong van deze nieuwe benadering van de 
bijdragecapaciteit ligt de moeilijkheid om het concept van verruimd inkomen verder 
toe te passen in een context van liberalisering van het kapitaalverkeer: zonder een 
systematische en veralgemeende gegevensuitwisseling tussen de landen, konden de 

49. De lezer die interesse heeft in verdere ontwikkelingen van dit thema wordt verwezen naar MUTEN e.a. 
(1996). De theoretische eigenschappen van de Dual Income Tax worden besproken in NIELSEN en 
SORENSEN P.B. (1997) en op minder formele wijze in SORENSEN (1998). VALENDUC (2005a) en 
(2005b) bespreekt de toepassing ervan op België.
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burgers de inkomstenbelasting ontwijken door spaargelden in het buitenland te beleg-
gen waar het minder of helemaal niet wordt belast.

Het model van de duale belasting komt niet fundamenteel op het begrip van verruimd 
inkomen terug, maar splitst het op in twee componenten: de inkomsten uit arbeid en 
de sociale transfers enerzijds en de inkomsten uit kapitaal anderzijds. Men spreekt van 
een duale belasting omdat het progressief barema alleen op de eerste component wordt 
toegepast, terwijl een proportioneel tarief op de tweede component wordt toegepast. 
De inkomsten uit zelfstandige arbeid worden over deze twee componenten verdeeld, 
meestal door de toepassing van een vast rendementspercentage op het bruto- of het 
nettobedrag van de beroepsactiva om de component ‘kapitaal’ te bepalen, terwijl het 
saldo dan de component ‘arbeid’ vormt.

De vennootschapsbelasting behoudt haar plaats in het model van de duale belasting. 
Logischerwijze is het tarief van vennootschapsbelasting dan gelijk aan het belastingta-
rief voor de inkomsten uit kapitaal van de privépersonen en wordt wat in de inkomsten 
van de vennootschappen is opgenomen, niet meer in de inkomsten van privépersonen 
opgenomen.

Het model van de duale belasting komt dus niet terug op het principe dat de bijdrage-
capaciteit bepaald wordt op basis van het geheel van de inkomsten. In dit model wordt 
enkel de wijze van belasting anders georganiseerd.

Toepassing in België��

Door de invoering van de bevrijdende roerende voorheffing, had België in zekere zin 
een stap in de richting van een duale inkomstenbelasting gezet. Ons land heeft echter 
de duale belasting niet gesystematiseerd: de inkomsten uit zelfstandige arbeid maken 
integraal deel uit van het verruimde belastbaar inkomen en dat is ook het geval voor 
onroerende inkomsten. Bovendien is het belastingtarief voor de inkomsten uit kapi-
taal van privépersonen niet gelijk aan het belastingtarief voor de vennootschappen en 
blijven er spaarvormen bestaan die niet belast worden.

C. Belasting op de uitgaven (‘expenditure tax’)

Theoretische principes��

De belasting op de uitgaven is een belastingsysteem waarbij de bijdragecapaciteit op 
het verbruik is gebaseerd, d.w.z. op:

Belastinggrondslag = Lopende inkomsten – sparen + ontsparen.

Men belast dus niet de mogelijkheid om te verbruiken (zoals bij de belasting op het 
verruimde inkomen) maar wel het daadwerkelijke verbruik. De belastinggrondslag 
zou jaarlijks kunnen worden vastgelegd op basis van de inkomsten en de netto wij-
ziging in het vermogen: men zou dan de grondslag van een ‘belasting op uitgaven’ 
verkrijgen zoals voorgesteld in de economische literatuur.50

50. Zie hierover KALDOR N. (1955) en KAY J. en KING M. (1978)
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De btw is ook een vorm van belasting op uitgaven vermits zij betrekking heeft op het 
gedeelte van het inkomen dat verbruikt wordt en dus niet gespaard wordt. Het gaat 
dan niet om een jaarlijkse maar om een gespreide belasting die geheven wordt op het 
moment van het verbruik of de aankoop.

Vergeleken met een belasting op het verruimde inkomen is het belangrijkste verschil 
dat sparen hier niet belast wordt in de fase van kapitaalopbouw. Door de belasting op 
sparen uit te stellen, stimuleert de belasting op de uitgaven het sparen en zo ook de 
investeringen. Sommigen zullen dit niet rechtvaardig vinden omdat de burger zich 
door het opbouwen van kapitaal aan de financiering van de openbare uitgaven kan 
onttrekken.

In het algemeen kan men stellen dat het verbruik een manier is om het “permanente 
inkomen” te benaderen. Immers, als de gezinnen door lenen en sparen hun levens-
niveau aan hun levenscyclus aanpassen, is het verbruik een betere maatstaf van het 
“permanente inkomen” dan het lopende inkomen.

Toepassing in België��

In België wordt een groot gedeelte van de belastingen geïnd op het verbruik51: hier-
voor hebben wij dus indirect de principes van de belasting op uitgaven overgenomen. 
De personenbelasting volgt eerder het model van de belasting op het verruimde inko-
men. Er is geen systematische belastingvrijstelling van het sparen, maar in bepaalde 
speciale fiscale maatregelen vindt men er sporen van terug, zoals bij het pensioenspa-
ren en de levensverzekering: er was een aftrekbaarheid voorzien (nu is dat een belas-
tingvermindering) op het ogenblik van de vorming van het spaargeld en een belasting 
bij het opnemen van het gecumuleerde en gekapitaliseerde spaarbedrag.

3.3.2 Billijkheidscriteria

A. Horizontale billijkheid

Theoretische begrippen��

Het criterium van horizontale billijkheid betekent dat personen die zich in dezelfde 
situatie bevinden, op dezelfde manier worden behandeld.

In het kader van het ‘profijtprincipe’ betekent dit dat belastingplichtigen die evenveel 
voordeel halen uit de openbare uitgaven, ook dezelfde bijdragen moeten leveren. Zo 
zijn bijvoorbeeld twee gezinnen met twee kinderen van 12 en 10 jaar gelijk: ze hebben 
allebei dezelfde schoolkosten en, meer algemeen, dezelfde kosten voor de opvoeding 
van hun kinderen, zelfs al beschikken ze elk over een verschillend inkomen. Volgens 
het profijtprincipe is het dan ook billijk deze twee gezinnen op dezelfde manier te 
belasten.

51. Zie hoofdstuk, bladzijde 14 en volgende.
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Volgens de benadering van de ‘bijdragecapaciteit’ zouden identieke situaties moeten 
worden bepaald in termen van nut of van welvaart. In de praktijk worden zij bepaald 
op basis van het inkomen, het verbruik of het vermogen.

In het geval van de inkomstenbelasting, betekent het criterium van horizontale bil- –
lijkheid dat de belasting niet mag afhangen van de samenstelling of van de bestem-
ming van het inkomen: een inkomen moet tegen hetzelfde tarief belast worden, of 
het nu voortkomt uit arbeid, kapitaal of sociale transfers, en de gemaakte keuzes voor 
de besteding van het inkomen mogen geen gevolg hebben op het belastingtarief.
De horizontale billijkheid vereist eveneens dat wanneer de vennootschapsbelasting  –
gescheiden wordt georganiseerd, de inkomsten van de aandeelhouders uiteindelijk 
op dezelfde manier worden behandeld als de andere inkomens. In de praktijk ver-
eist dat een toerekeningsysteem: in de belastinggrondslag van de aandeelhouder 
moet diens aandeel in de winst van de vennootschap worden opgenomen en de 
betaalde belasting erop verrekend met de finale belasting op het globale inkomen.
In het geval van een vermogensbelasting betekent het criterium van horizontale  –
billijkheid dat de belasting onafhankelijk van de samenstelling en de bestemming 
van het vermogen moet worden berekend.
Ook in het geval van een belasting op het verbruik betekent het criterium van ho- –
rizontale billijkheid dat het belastingtarief niet afhankelijk is van de aard van het 
verbruik.

Deze pragmatische manieren om de horizontale billijkheid te definiëren, schuiven 
echter een belangrijk element terzijde. Zo is de inkomstenbelasting onafhankelijk van 
de tijd besteed om het inkomen te verwerven. Als wij het hierboven gestelde principe 
toepassen, zullen twee personen met hetzelfde inkomen dezelfde belastingen betalen, 
zelfs als de eerste halftijds en de tweede voltijds werkt. De eerste kent echter een ho-
gere welvaart dan de tweede, vermits hij over meer vrije tijd beschikt.

Een ander probleem is dat van de belastingeenheid: moet de gelijkheid worden ver-
zekerd op het vlak van de individuele persoon of op het vlak van het gezin? Als men 
voor de eerste optie kiest, stelt men dat twee personen met hetzelfde inkomensniveau 
dezelfde belasting moeten betalen, ongeacht de samenstelling van het gezin waarvan 
ze eventueel deel uitmaken. Dat komt erop neer dat men stelt dat de keuzes met be-
trekking tot het samenleven en het aantal kinderen louter privéaangelegenheden zijn 
en het gevolg van een vrije bestemming van de welvaart: zij verminderen de bijdrage-
capaciteit niet. Bij de tweede optie stelt men echter dat de bijdragecapaciteit voor een 
gegeven inkomensniveau, omgekeerd afhankelijk is van de omvang van het gezin.

Inkomstenbelasting en horizontale billijkheid��

Wordt het criterium van horizontale billijkheid goed toegepast door onze personen-
belasting?

Het antwoord op deze vraag is negatief. Zonder in detail te treden over de wetgeving, 
kunnen we op basis van de samenvattende beschrijving van deze belasting in hoofd-
stuk 1 enkele tekortkomingen op het vlak van de horizontale billijkheid vaststellen. Zij 
kunnen in drie categorieën worden ingedeeld.
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Met bepaalde inkomens wordt geen rekening gehouden: dat is meer bepaald het  –
geval met de meerwaarden52 en het kindergeld. Andere inkomens worden meege-
teld volgens bijzondere modaliteiten: de onroerende inkomsten worden meestal 
berekend op basis van het kadastraal inkomen.
Met andere inkomens wordt wel rekening gehouden, maar zij worden tegen een  –
bijzonder tarief belast: financiële inkomsten worden afzonderlijk belast; sociale 
transfers geven recht op belastingverminderingen.53

Bij een gelijk inkomen is de belasting ook afhankelijk van de bestemming van het  –
inkomen, vermits sommige uitgaven recht geven op een belastingvoordeel.

Wat de keuze van de belastingeenheid betreft, heeft de Belgisch ewetgever ervoor ge-
kozen om de belasting aan te passen afhankelijk van de omvang en de samenstelling 
van het gezin.

B. Verticale billijkheid

Theoretische begrippen��

Het criterium van de verticale billijkheid vereist dat de belasting wordt gevestigd vol-
gens de welvaart.

Als men uitgaat van de veronderstelling dat het marginale nut van het inkomen 
afneemt naarmate het inkomen toeneemt, vereisen gelijkwaardige opofferingen in ter-
men van welvaart grotere opofferingen in termen van inkomen: dit is de basis van de 
progressiviteit van de belasting. Een stijging van het inkomen brengt een meer dan 
proportionele stijging van de belasting met zich mee.

Hetzelfde geldt indien consumptie of vermogen worden gebruikt als indicator van 
welvaart.

De theoretische basis voor progressiviteit is alleen toepasbaar op het reële inkomen: 
een stijging van het nominale inkomen die gelijk is aan de inflatie, creëert geen extra 
bijdragecapaciteit. De progressiviteit moet dus gepaard gaan met een jaarlijkse index-
aanpassing van de schijven van het progressief barema.

Bij een progressieve belasting moet men een onderscheid maken tussen het marginale 
en het gemiddelde tarief.

het marginaal tarief is het tarief dat op de marge wordt toegepast, op een oneindig  –
kleine schommeling van het inkomen (in wiskundige termen komt dit overeen met 
de eerste afgeleide);
het gemiddeld tarief is de verhouding tussen de belasting en het inkomen. –

52. Een correcte evaluatie van de bijdragecapaciteit vereist echter dat de meerwaarden op aandelen niet in het 
inkomen van de aandeelhouder worden opgenomen voor zover zij de tegenwaarde zijn van gereserveerde 
winsten die reeds in de vennootschapsbelasting werden belast.

53. Deze bijzondere behandeling van sociale transfers wordt verklaard door het feit dat zij oorspronkelijk netto 
worden bepaald en dat de fiscale wetgever dit netto karakter moest behouden. Dit neemt niet weg dat hun 
aparte behandeling een tekortkoming betekent in termen van horizontale billijkheid.
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Bij een progressieve belasting is het marginaal tarief altijd hoger dan of gelijk aan het 
gemiddeld tarief. Het gemiddeld tarief stijgt met het inkomen.

De progressiviteit van de belasting in België��

Het bekendste voorbeeld van progressiviteit in het Belgisch belastingsysteem is het 
barema van de inkomstenbelasting. Het is echter niet het enige voorbeeld. Ook het 
barema van de successierechten is progressief, vermits het belastingtarief stijgt naar-
gelang het bedrag van het overgedragen vermogen toeneemt.54 In de grondbelasting 
wordt een belastingvermindering voor ‘bescheiden woning’ toegekend als het kadas-
traal inkomen van de woning niet meer bedraagt dan 750 euro. Er bestaat een gelijk-
aardige bepaling voor de registratierechten, onder de vorm van een lager tarief. Een 
ander welbekend geval van progressieve belasting is dat van de btw, waarbij een lager 
tarief van toepassing is op levensnoodzakelijke goederen. We zullen twee van deze 
voorbeelden nader onderzoeken: het progressieve barema van de inkomstenbelasting 
en het lagere btw-tarief.

Grafiek 28 – Het progressief barema van de inkomstenbelasting, 2007.
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De inkomstenbelasting wordt berekend volgens een progressief barema55 in com-
binatie met een schijf waarop een nultarief van toepassing is. Elk jaar worden deze 
parameters aangepast afhankelijk van de prijsindex van het vorige jaar. Dit beginsel 

54. Voor een gegeven vermogen schommelt het tarief ook afhankelijk van de graad van verwantschap tussen 
de overledene en de erfgenaam. Dit heeft niets te maken met de progressiviteit van de belasting. Het moet 
eerder worden gezien als een stimulans voor de overdracht aan de meest naaste verwanten. De belasting 
mengt zich hier in feite met het burgerlijk recht.

55. Zie hoofdstuk 1, Tabel 1, bladzijde 6.
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geldt trouwens voor alle in euro vermelde bedragen van de wetgeving betreffende de 
inkomstenbelasting.56

Grafiek 28 geeft het effect weer van een progressief barema in combinatie met een 
vrijgestelde basisschijf.

De linkeras geeft het marginale tarief weer. Dit bedraagt in het begin nul en stijgt dan 
heel snel naar 40%, terwijl de schijven van 40 en 45% veel breder zijn. Dit is een 
belangrijk kenmerk van ons progressief barema en is het gevolg van niet-indexatie in 
de jaren van hoge inflatie. De jaarlijkse indexering is inderdaad pas in de tweede helft 
van de jaren ’80 ingevoerd. De belastinghervormingen van 1989 en 2001 hebben het 
barema zeker bijgewerkt, maar zijn er niet in geslaagd de steile curve in het onderste 
gedeelte te corrigeren. Op deze grafiek ziet men ook dat het marginale tarief altijd ef-
fectief hoger is dan of gelijk aan het gemiddelde tarief.

Het bedrag van de belasting wordt aangegeven op de rechteras. Om het effect van de 
progressiviteit goed duidelijk te maken, hebben we eveneens een strikt lineaire belas-
ting van 30% berekend. Een dergelijke belasting werkt niet herverdelend. Merk op dat 
de rechte die deze belasting aanduidt, die van de progressieve belasting kruist langs 
boven: dankzij de progressiviteit is er minder belasting verschuldigd op lage inkom-
sten en meer op hoge inkomsten, m.a.w. de progressiviteit zorgt voor herverdeling.

Stijgende marginale tarieven zijn geen noodzakelijke voorwaarde om progressivi-
teit te bereiken. Ook de combinatie van een schijf met nultarief en een lineair tarief 
daarboven is progressief en is het principe van de ‘vlaktaks’ dat in sommige landen 
van Centraal en Oost-Europa werd ingevoerd.

De structuur van de btw-tarieven��

De structuur van de btw-tarieven werd eveneens opgevat vanuit het beginsel van de 
progressiviteit, vooral vóór 1992, toen er aparte en hogere tarieven bestonden voor 
(25 of 33%, naargelang het geval). Vandaag wordt alleen progressiviteit verkregen 
door de toepassing van een lager tarief van 6% op levensnoodzakelijke goederen. 
Merk op dat in tegenstelling tot de twee vorige voorbeelden, een stijging van het 
verbruik niet automatisch betekent dat het extra verbruik betrekking heeft op een 
goed waarop een hoger btw-tarief van toepassing is. Het feit dat de wetten van Engel 
voldaan zijn, volstaat niet: de definitie van ‘luxegoederen’ en ‘levensnoodzakelijke 
goederen’ moet ook overeenstemmen met het effectieve consumptiepatroon van de 
gezinnen.

3.3.3 het meten van progressiviteit en herverdeling

Er zijn indicatoren ontwikkeld om de progressiviteit en het herverdelingseffect van 
de belasting te meten. Deze indicatoren zijn afgeleid uit ongelijkheidsindicatoren, 

56. De lonen en de sociale overdrachten worden aangepast aan de ontwikkeling van de gezondheidsindex, 
terwijl de fiscale barema’s de index van de consumptieprijzen volgen.
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waarvan de meest bekende en meest gebruikte de Gini-index is. Wiskundig wordt 
deze indicator als volgt berekend, op basis van frequenties (inkomensklassen of de-
cielen):

[3.2] G = 1 – [Σ fi (Xi + Xi-1]

waarbij fi het aandeel is in de totale populatie van de individuen in inkomensklasse i,
   Xi het cumulatieve aandeel van deze inkomensklasse is in het totale inko-

men en,
  Xi-1 het cumulatieve aandeel van de voorgaande inkomensklasse.

De Gini-index vertoont enkele interessante eigenschappen, die hij deelt met andere 
ongelijkheidsindicatoren. De vermenigvuldiging van alle inkomens met een zelfde 
getal heeft geen invloed op de indicator en dus ook niet op de ongelijkheid. Het toe-
voegen van een getal bij alle inkomens echter, vermindert de waarde van de indicator 
wel en doet de gemeten ongelijkheid dus afnemen. Dat is ook het geval voor de over-
dracht van een rijke naar een arme: het verschil tussen de inkomens wordt kleiner en 
de waarde van de indicator daalt.

De Gini-index bedraagt 0 bij perfecte gelijkheid en 1 bij absolute ongelijkheid, wat 
de interpretatie ervan vergemakkelijkt.

Grafiek 29 – Belastbare inkomens en inkomens na belasting, België, 2004.
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Grafisch kan de Gini-indicator worden voorgesteld in termen van de Lorenzcurve, die 
een verband legt tussen de cumulatieve percentages van de huishoudens (horizontale 
as) en de overeenkomstige cumulatieve percentages van de inkomens van deze huis-
houdens (verticale as). De diagonaal stemt overeen met een volledig gelijke verdeling: 
hoe dichter men deze diagonaal benadert, hoe kleiner de ongelijkheid. Omgekeerd: 
hoe meer de verdeling naar de rechteronderhoek buigt, hoe groter de ongelijkheid is. 
De Gini-index stemt overeen met het dubbele van het oppervlak tussen de diagonaal 
en de Lorenzcurve die met een bepaalde inkomensverdeling overeenstemt.

Het feit dat de belasting de inkomens herverdeelt, wordt in Grafiek 29 vertaald door 
een inkomensverdeling die dichter bij de diagonaal ligt na het toepassen van de belas-
ting: de inkomensongelijkheid na belasting is kleiner dan de ongelijkheid van de be-
lastbare inkomens. Het herverdelend effect van de belasting wordt dus gemeten door 
het verschil in ongelijkheid van de verdeling vóór (Gb) en na (Ga) belasting57:

[3.3] ER = Gb – Ga

of, op Grafiek 29, door het oppervlak tussen de twee curves. Het is positief in geval 
van herverdeling en des te positiever wanneer er een grote herverdeling plaatsvindt.

We kunnen ook een gelijkaardige indicator gebruiken om de progressiviteit van de 
belasting te meten. De opbouw ervan wordt in Grafiek 30 weergegeven. Wij zien er 
twee Lorenzcurves: die van de belastbare inkomens en die van de belasting zelf.

Veronderstellen we eerst dat de belasting strikt proportioneel is, bijvoorbeeld een ta-
rief van 30% voor alle belastingplichtigen. Als 10% van de armste huishoudens dan 
bijvoorbeeld 5% van de inkomens hebben, betalen zij 5% van de belasting. Als de 
10% van de rijkste huishoudens dan 30% van de inkomens hebben, betalen zij 30% 
van de belasting. Inderdaad, de belasting is dan een constante verhouding van het 
inkomen. De Lorenzcurve die de verdeling van deze proportionele belasting aangeeft, 
valt dus samen met de curve van de verdeling van de belastbare inkomens.

We keren nu terug naar het voorbeeld van een progressieve belasting. Ten opzichte 
van de proportionele belasting betalen de arme huishoudens relatief gezien minder en 
de rijke huishoudens relatief gezien meer. Als dan 10% van de armste huishoudens 
bijvoorbeeld 5% van de inkomens hebben, betalen zij minder dan 5% van de totale 
belasting. Indien de 10% rijkste huishoudens 30% van de inkomens hebben, betalen 
zij meer dan 30% van de totale belasting. De Lorenzcurve die de verdeling van een 
progressieve belasting weergeeft, zal dus ‘onder’ de curve van de belastbare inkomens 
liggen en de afstand tussen deze twee curves meet de progressiviteit. Hoe progressie-
ver de belasting, des te meer buigt de curve naar rechtsonder. Stel dat de belasting de 
onderste helft van de verdeling vrijstelt en enkel de bovenste helft belast. Dan zal de 
curve van deze verdeling in de eerste helft gelijk lopen met de horizontale as en daarna 
naar rechtsboven ombuigen.

57. Deze indicator wordt vaak “RS” genoemd, naar REYNOLDS en SMOLENSKY, die het gebruik ervan 
hebben voorgesteld.
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Grafiek 30 – Verdeling van de belastbare inkomens en van de belasting, België, 2004.
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[3.4] P = C – Gb

Waarbij C de Gini-index is die op de verdeling van de belastingen werd berekend.

Het herverdelingseffect kan nu worden uitgedrukt in termen van progressiviteit als 
volgt.58

[3.5] ER = tP/(1-t))

waarbij t het gemiddelde belastingtarief is en P de progressiviteitsindicator.

Het herverdelingseffect is een positieve functie van de progressiviteit en zodra er pro-
gressiviteit is, is het een positieve functie van het gemiddelde tarief. Wiskundig kan 
dit als volgt worden uitgedrukt (partiële afgeleiden):

[3.6a] @Er/@P = T/(1-T) > 0 Indien T < 1
[3.6b] @ER/@t = [P(1-t) + tP]/(1-t)2 = P/(1-t)2, > 0 indien P > 0

58. Zie KAKWANI (1977). Voor een volledige uitleg over progressiviteits- en herverdelingsindicatoren, zie in 
het bijzonder VALENDUC (1988).
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Het is nuttig te verduidelijken wat men hier onder ‘progressiviteit’ en ‘gemiddeld 
tarief’ moet verstaan. De formule [3.4] meet de verdeling van de fiscale lasten rond 
hun gemiddelde, zoals elke ongelijkheidsindicator de verdeling van de inkomens 
rond hun gemiddelde meet. Het gemiddelde tarief stelt dan de gemiddelde fiscale 
last voor.

Als we een stijging van het herverdelingseffect van de belasting kunnen verklaren 
door een stijging van het gemiddelde tarief op basis van formule [3.5], betekent dit 
dat een progressieve belasting werd gewijzigd zodat iedereen nu meer betaalt, maar 
dat de relatieve fiscale lasten dezelfde blijven. De invoering van de aanvullende crisis-
belasting, in 1993, is hier een goed voorbeeld van. Toen werd beslist een aanvullende 
heffing van 3% op de belasting op te leggen. Deze maatregel wijzigt de progressiviteit 
niet in de zin van formule [3.4]. De verdeling van de fiscale lasten rond het gemid-
delde is inderdaad niet gewijzigd, het is het gemiddelde zelf dat toeneemt. In termen 
van formule [3.5] is er een stijging van het gemiddelde tarief en dus een stijging van 
het herverdelend effect, maar blijft index P ongewijzigd.

Bekijken we nu een belastinghervorming die de totale fiscale last niet verhoogt, maar 
deze herverdeelt van de lage naar de hoge inkomens. In dat geval wordt het gemiddeld 
tarief niet gewijzigd maar stijgt de progressiviteit, wat een verhoging van het herver-
delingseffect met zich meebrengt.

In bepaalde gevallen kan zich zelfs een daling van de progressiviteit en een stijging 
van het herverdelingseffect voordoen als het gemiddelde tarief voldoende stijgt.

Formules [3.4] en [3.5] zijn in feite een toepassing van een meer algemene eigenschap 
in de ontbinding van Gini-indexen, aangetoond door Rao in 1969 (RAO, 1969). Meer 
bepaald, wanneer een variabele X met gemiddelde µ de som is van de elementen X

i 
met gemiddelde µi, is de Gini-index van X de som van de Gini-indexen van elk van de 
elementen Xi gewogen als volgt:

[3.7] G(X) = Σi G(Xi) µi /µ

op voorwaarde dat de ordening van elke Xi afzonderlijk dezelfde is als de ordening 
X. Met formule [3.7] kunnen we de verschillende elementen zoeken die de progressi-
viteit van de belasting verklaren. De verschuldigde belasting is inderdaad een ‘(alge-
braïsche) som van elementen’: de volgens het barema verschuldigde belasting wordt 
verlaagd, onder andere als gevolg van de vrijgestelde belastingschijven, de belasting-
verminderingen voor uitgaven die recht geven op een belastingvoordeel, de belasting-
verminderingen voor vervangingsinkomens, en daarna verhoogd met de aanvullende 
gemeentebelastingen. Zij kan worden ontleed en met formule [3.7] kunnen we dan 
de bijdrage van elk van deze elementen aan de progressiviteit van de belasting59 na-
gaan.

59. Zie toepassing op België, op bladzijde 80 en volgende.
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3.4 De keuze tussen efficiëntie en billijkheid: theorie van de optimale 
belasting

3.4.1 De efficiëntie- en billijkheidscriteria spreken elkaar gedeeltelijk tegen

De efficiëntie- en billijkheidscriteria zijn in grote mate onverenigbaar. Het onderzoek 
naar een belasting met een minimaal verlies aan welvaart brengt ons er immers toe om 
voorrang te geven aan lage tarieven op de ruimste grondslagen en om belasting te hef-
fen op goederen met een inelastische vraag of op productiefactoren met een inelastisch 
aanbod. Voorrang geven aan lage tarieven is weinig verenigbaar met de progressiviteit 
van de belasting, die een noodzakelijke voorwaarde is voor het herverdelend effect. 
Anderzijds zou de toepassing van de regels van Ramsey in de indirecte fiscaliteit ons 
ertoe brengen om de hoogste btw-tarieven op de levensnoodzakelijke goederen – met 
een inelastische vraag – toe te passen, en minder hoge btw-tarieven op de luxegoede-
ren: een dergelijk beleid zou dan weer indruisen tegen het billijkheidsbeginsel.

Efficiëntie en billijkheid hoeven echter niet altijd onverzoenbaar te zijn: het onderzoek 
naar een uniforme belasting leidt tot horizontale billijkheid en vice versa. Als we 
immers alle inkomens op dezelfde manier behandelen, is de horizontale billijkheid 
verzekerd en wordt de belasting uniform.

3.4.2 Wat leert de theorie van de optimale belasting

Ook al verzoent de verruiming van de belastinggrondslag op een bepaald punt de 
billijkheids- en efficiëntiecriteria, toch blijven deze ruimschoots tegenstrijdig. De 
noodzakelijke afweging die eruit voortvloeit, is een van de fundamentele fiscale be-
leidskeuzes.

De theorie van de optimale belasting60 komt aan deze afweging tegemoet door een 
belasting te betrachten die een maximale sociale welvaart verzekert. In haar streven 
naar een optimale belasting houdt deze theorie zowel met de globale welvaart als met 
de welvaartspreiding rekening. Zij integreert met andere woorden efficiëntie en bil-
lijkheid. De theorie kan zowel op het ontwikkelen van een belastingsysteem als op 
de hervorming ervan worden toegepast. Bij het opzetten van een belastingsysteem 
geeft zij aan hoe een belasting te implementeren die een zo groot mogelijke welvaart 
verzekert. In het geval van een hervorming wordt de theorie gebruikt om na te gaan of 
we al dan niet dichter bij een optimale belasting komen, m.a.w. of de hervorming het 
‘beter’ of ‘minder goed’ doet dan het bestaande systeem.

Een eerste stap bestaat erin het begrip welvaart duidelijk te omschrijven. Het beschik-
bare inkomen is hiervoor een ontoereikende maatstaf: het meten van de globale wel-
vaart op basis van het beschikbare inkomen alleen, is al te simplistisch. Individuele 
welvaart is ook afhankelijk van het aantal uren werk. Voor een gegeven inkomen stijgt 

60. Voor een benadering van de theorie van optimale belasting, zie HEADY C. (1996). De hierna volgende 
redeneringen zijn grotendeels hierop gebaseerd.
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de welvaart naarmate men minder uren moet werken om dat inkomen te verkrijgen. Er 
bestaan twee manieren om de wisselwerking tussen belasting en individuele welvaart 
(of ook het “nut” voor het individu) te begrijpen. De eerste bestaat in het idee dat het 
nut een functie is van de hoeveelheden van de verschillende goederen die het individu 
zich kan aanschaffen (Xi) en van zijn arbeidsaanbod, gemeten in aantal uren (L). Men 
heeft dan

[3.8] U = U (X1..Xi...Xn, L)

Als men enkel de inkomstenbelasting bekijkt, kan men het nut of de individuele wel-
vaart eenvoudiger definiëren als een functie van het beschikbare inkomen (Yd) en het 
arbeidsaanbod (L). Men heeft dan

[3.9] U = U (Yd, L)

Zoals HEADY (1996) stelt, geeft de theorie van de optimale belasting een aantal alge-
mene resultaten die onafhankelijk zijn van de manier waarop de individuele welvaart 
wordt gemeten. Bij een empirische benadering moet men echter kiezen voor een meer 
nauwkeurige specificatie.

Eveneens van belang in de optimale belastingtheorie is het begrip ‘sociale welvaart’, 
of de globale welvaart van de maatschappij. In een strikt utilitaristisch denkkader is de 
sociale welvaart eenvoudig de som van het individuele nut, zonder rekening te houden 
met de verdeling. Dat betekent dat in een strikt utilitaristische filosofie de efficiëntie-
criteria de optimale belasting bepalen.

Meer algemeen kan men de globale welvaart (SW, social welfare) als volgt bepalen:

[3.10] (1-e)SW
e

Uh
h

=
−

×∑1

1

voor e ≠1

en

[3.11] SW=∑logUh

h

voor e = 1

De parameter ‘e’ drukt de voorkeur voor gelijkheid uit. Hij bedraagt 0 in de utilitaris-
tische benadering wat overeenkomt met een globale welvaart die gelijk is aan de som 
van de welvaart van elk individu. Hoe hoger de waarde van ‘e’, des te groter is het 
(sociale) gewicht dat wordt toegekend aan lage inkomens.

Het optimale belastingsysteem wordt gedefinieerd als het systeem waarbij het onmo-
gelijk is de sociale welvaart te vergroten zonder de belastingontvangsten te vermin-
deren. De oplossing van dit probleem hangt natuurlijk af van het aantal belastingen 
dat in aanmerking moet worden genomen: hoe groter dit aantal, des te complexer de 
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modellen. Hier beperken we ons tot twee gevallen waarop optimale belastingtheorie 
wordt toegepast: de inkomstenbelasting en de verbruiksbelasting.

3.4.3 De optimale inkomstenbelasting

De fundamenten van het onderzoek naar de optimale inkomstenbelasting werden ge-
legd door MIRLEES (1971). Er werden twee basisveronderstellingen gemaakt: het 
ontmoedigend effect van belastingen heeft enkel invloed op het aantal gewerkte uren, 
en loonverschillen zijn een gevolg van verschillen in productiviteit. Dit alles binnen in 
een kader van perfecte mededinging.

We bespreken hier de theorie aan de hand van een belastinghervorming voor een niet-
lineaire belasting – dat is bijvoorbeeld het geval voor een progressieve belasting. De 
hervorming voorziet in een verhoging van een belastingtarief van het barema waarvan 
de opbrengst wordt aangewend om de schijf met nultarief te verhogen gecombineerd 
met een terugbetaalbaar belastingkrediet als het inkomen zo laag is dat het op zich al 
niet belastbaar is, dus lager dan de belastingvrije som.

Bekijken we eerst het effect van de verhoging van het belastingtarief. We onderschei-
den hierbij drie categorieën van personen: één met een inkomen dat zich onder de in-
komensschijf met het verhoogde belastingtarief situeert, één met een inkomen dat zich 
in deze schijf situeert, en één met een inkomen dat zich in een hogere schijf situeert.

De personen met een inkomen dat zich in een lagere schijf situeert, ondervinden  –
geen gevolgen van deze hervorming.
Voor de personen voor wie het belastingtarief stijgt, zien we zowel een inkomen- –
seffect als een substitutie-effect: het eerste vertaalt zich in een toename van het 
arbeidsaanbod, het tweede in een afname van dit aanbod. Aangezien echter de stij-
ging van het belastingtarief slechts betrekking heeft op een klein gedeelte van hun 
inkomen, is het inkomenseffect klein en kan men ervan uitgaan dat het substitutie-
effect zal overheersen.
Voor de personen met een inkomen dat zich in een hogere schijf situeert, is er al- –
leen een inkomenseffect, dat zich vertaalt in een toename van het arbeidsaanbod.

Globaal genomen worden drie soorten effecten verwacht
(a) de belasting die betaald wordt door personen die hun marginale tarief zien stij-

gen, gaat dalen omdat zij hun arbeidsaanbod verminderen;
(b) voor personen met een inkomen in een hogere dan de gewijzigde schijf, mag men 

een groter arbeidsaanbod verwachten: zij zullen meer belasting betalen;
(c) het nut van de twee groepen daalt.

Indien het netto-effect van (a) en (b) negatief is, zijn er geen extra inkomsten om de 
schijf met nultarief te verhogen en is deze belastinghervorming vanuit het oogpunt 
van de optimale belasting niet wenselijk. Indien het netto-effect van (a) en (b) positief 
is, moet een afweging gemaakt worden tussen budgettaire winst en verlies aan nut. 
Het effect op de globale welvaart hangt af van vier factoren.
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(1) De gecompenseerde elasticiteit van het arbeidsaanbod: hoe hoger deze is, des te 
minder bedraagt de budgettaire winst.

(2) De voorkeur voor gelijkheid, parameter ‘e’ in de formules [3.8] en [3.9]: hoe 
hoger deze is, des te lager is het gewicht dat wordt toegekend aan het nutsverlies 
van de groep waarvan het inkomen na belasting daalt en des te groter is de waar-
schijnlijkheid dat de hervorming de sociale welvaart doet stijgen.

(3) De ongelijkheidsgraad: hoe groter de ongelijkheid, des te groter is het inkomens-
verschil tussen de groep die baat heeft bij de hervorming en de groep die er na-
deel van ondervindt. Er wordt dus een belangrijker gewicht gegeven aan de groep 
die er baat bij heeft en de hervorming zal de globale welvaart doen toenemen.

(4) De verdeling van de populatie over de schijven van het barema: hoe groter het 
gedeelte van de populatie dat zich boven de gewijzigde schijf bevindt, des te gro-
ter is de budgettaire winst en de toename van de sociale welvaart.

Als het erop aankomt het maximale marginale tarief te verhogen, vertelt het in (4) 
vermelde effect ons dat de budgettaire winst maar bescheiden zal zijn en zelfs ne-
gatief bij een hoge gecompenseerde elasticiteit van het arbeidsaanbod. Veronderstel 
dat de winst positief blijft: in dat geval zal het beschikbare bedrag om de schijf met 
nultarief te verhogen slechts beperkt zijn. Er is dan een grote ongelijkheid en/of een 
sterke voorkeur voor gelijkheid nodig opdat zulke hervorming als wenselijk zou 
worden beschouwd. Als men echter de belastingtarieven in de lagere schijven ver-
hoogt, zal de budgettaire winst groter zijn en zal dat een grotere verruiming van de 
schijf met nultarief toelaten. Een dergelijke hervorming heeft een grotere (positieve) 
impact op de relatieve inkomens na belasting van de minstbedeelden en het effect 
op de globale welvaart zal des te groter zijn naarmate de voorkeur voor gelijkheid 
groter is. De zoektocht naar een optimale belasting kan dus leiden tot een aanpas-
sing van het barema in de richting van een meer lineair barema boven een hogere 
schijf met nultarief, gecombineerd met een terugbetaalbaar belastingkrediet voor 
belastingplichtigen met een inkomen lager dan de belastingvrije som.61 Dit leidt tot 
een van de conclusies van optimale belastingtheorie: het optimaal barema is een 
barema met een constant marginaal tarief boven een belastingvrije som. Het is de 
rechtvaardiging van de vlaktaks die in vele landen van Centraal- en Oost-Europa 
wordt toegepast.

Wat zal het niveau zijn van dit constante marginale tarief? De theorie van de optimale 
belasting vertelt ons dat het hoger zal liggen naarmate de gecompenseerde elasticiteit 
van het arbeidsaanbod kleiner is, er een grote voorkeur is voor gelijkheid en een grote 
ongelijkheid van de inkomens vóór belastingen. Het zal ook hoger liggen indien er een 
grote behoefte is aan belastinginkomsten.

Men mag niet vergeten dat deze resultaten werden verkregen onder redelijk strikte 
veronderstellingen, zoals de veronderstelling van perfecte mededinging en dat lonen 
uitsluitend worden bepaald op basis van productiviteit.

61. Zie hierover ATKINSON A.B. (1995).
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3.4.4 De optimale verbruiksbelasting

De regels van Ramsey stellen dat, vanuit het oogpunt van de efficiëntie van een belas-
ting, de belastingtarieven omgekeerd afhankelijk moeten zijn van de prijselasticiteit 
van de vraag, in de veronderstelling dat de vraag van een goed onafhankelijk is van de 
vraag naar andere goederen. Wie billijkheid nastreeft, zal trachten het verbruik van de 
arme minder zwaar te belasten: hij zal dus geneigd zijn het laagst mogelijke tarief op 
de levensnoodzakelijke goederen toe te passen. Hier is dus opnieuw sprake van een 
conflict tussen efficiëntie en billijkheid.

Wat leert ons hier optimale belastingtheorie? ATKINSON en STIGLITZ (1980) er-
kennen dat als men rekening houdt met ongelijkheid, op ‘inferieure goederen’ een 
lager belastingtarief moet worden toegepast. Indien echter alle goederen normale goe-
deren zijn, is een lager tarief voor levensnoodzakelijke goederen niet gerechtvaardigd: 
voor de armen en voor gezinnen met een laag inkomen in het algemeen, verdient het 
de voorkeur om een forfaitaire transfer in te voeren, die gefinancierd wordt door het 
budget dat anders aan het lage btw-tarief zou worden besteed. Een dergelijke belasting 
is beter, in termen van sociale welvaart, en benadert meer de optimale belasting dan 
een differentiatie van btw-tarieven.

Vanuit de theorie van de optimale belasting is een differentiatie van de btw-tarieven 
zoals in België, slechts gerechtvaardigd als zij betrekking heeft op goederen die effec-
tief inferieure goederen zijn. Veel empirische studies tonen aan dat dat niet het geval 
is. De consumptiebundels van de armen en van de rijken blijven weliswaar verschil-
lend, maar de differentiatie bevindt zich eerder binnen de aard van een goed – dat in 
varianten bestaat die de wetgever niet kan onderscheiden – dan tussen de verschil-
lende goederen onderling.

We kunnen bijvoorbeeld stellen dat zich kleden een levensnoodzakelijke behoefte is: 
moet men daarom een laag btw-tarief op kleding toepassen? In feite vormt kleding, 
globaal gezien, geen inferieur goed maar een normaal goed. Hoe hoger het inkomen, 
hoe meer geld men aan kleding besteedt, maar men kleedt zich niet op dezelfde wijze 
en het is onmogelijk om een onderscheid in belastingtarieven te maken afhankelijk 
van de soort van kleding. De lezer kan dezelfde redenering toepassen op andere goe-
deren die als levensnoodzakelijk worden beschouwd: zich voeden is er zo een, maar 
dat betekent niet dat de globale voedingsuitgaven het karakteristieke patroon vertonen 
van een inferieur goed.

3.5 Pigouviaanse belastingen en milieufiscaliteit

In het begin van dit hoofdstuk hebben wij aangetoond dat de belasting een ‘excess 
burden’ veroorzaakt en hebben we de criteria bepaald waaraan een belasting moet 
voldoen om op een zo efficiënt mogelijke manier, d.i. met een minimum aan excess 
burden, een gegeven belastingopbrengst te realiseren. In die redenering vermindert de 
belasting de welvaart en is het de bedoeling het verlies aan welvaart te beperken.
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Een Pigouviaanse heffing echter heeft betrekking op een situatie waarin de vrije wer-
king van de markt gepaard gaat met een verlies aan welvaart door externe kosten of 
externaliteiten, en heeft als bedoeling om dit verlies te beperken. Milieubelastingen 
zijn hier een goed voorbeeld van.

3.5.1 principes van pigouviaanse belasting

Neem de markt van plastic flessen voor frisdranken. Het marktevenwicht wordt be-
reikt in punt E in Grafiek 31, waar vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn; de geprodu-
ceerde hoeveelheid bedraagt x. De vraag vertoont een elasticiteit die het bestaan van 
substituten zoals glazen flessen weergeeft. Het aanbod geeft de marginale privékost 
van de producenten weer, d.w.z. de kost die uitsluitend de kosten omvat die de privé-
producent betaalt.

Het specifieke van deze markt is dat er een externe kost bestaat: de productie en het 
gebruik van plastic flessen brengen een last voor de gemeenschap en de toekom-
stige generaties met zich mee omdat deze flessen ofwel vernietigd of gerecycleerd 
moeten worden en zij schadelijk zijn voor het milieu. Grafiek 31 geeft ook het 
aanbod weer indien de relevante marginale kost voor de aanbieders rekening zou 
houden met de kost om deze collectieve lasten te verhelpen; in dat geval zou het 
evenwicht zich in punt E’ bevinden en de uitgewisselde hoeveelheid x’ zijn, dus 
minder dan x.

Grafiek 31 – De werking van een Pigouviaanse belasting.
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Geen enkele producent heeft er echter belang bij om die externe kost in zijn prijs te 
verrekenen. Deze verrekening moet opgelegd worden. Dit kan bijvoorbeeld door de 
invoering van een (eco-)taks die overeenstemt met het verschil tussen de collectieve 
marginale kost en de privé marginale kost. Het gevolg van deze taks is dat de markt 
de externe kost internaliseert, dat zij de totale kost draagt. De taks wordt hier geheven 
per afvaleenheid. Op de grafiek kan dit worden voorgesteld door een rechte door E’ en 
evenwijdig aan de rechte die de privé marginale kost weergeeft. Met een vaste taks per 
consument heeft men echter weinig kans hetzelfde resultaat te bereiken.

De lezer stelt vast dat de verkoopprijs inderdaad hoger ligt, maar dat de last van de 
taks over koper en verkoper is verdeeld.

Een belasting is een middel om dit resultaat te bereiken, maar is niet het enige mid-
del. Het verschil tussen de twee aanbodlijnen kan inderdaad worden geïnterpreteerd 
als de kost van het recht om te vervuilen en de taks als de prijs die voor dit recht 
moet worden betaald. Dit toont de equivalentie aan tussen een Pigouviaanse belasting 
en bijvoorbeeld het te koop stellen van vervuilingsrechten zoals in het kader van de 
invoering van het Kyotoprotocol, waar men meer algemeen spreekt over al dan niet 
verhandelbare emissievergunningen of emissierechten.

3.5.2 pigouviaanse belastingen en milieufiscaliteit

In het debat over de milieufiscaliteit is vaak sprake van CO2 – taks, maar ook van ac-
cijnzen of belastingen op voertuigen (verkeersbelasting of belasting op de inverkeer-
stelling). De belastingheffing op CO2-uitstoot is vergelijkbaar met een Pigouviaanse 
heffing, omdat zij gebaseerd is op fysieke hoeveelheden van een goed dat externe 
kosten genereert. Accijnzen sluiten hier zeer dicht bij aan daar zij berekend worden 
op basis van het aantal liter brandstof, een rechtstreeks bepalende factor voor de CO2-
uitstoot. De verkeersbelasting, daarentegen, is afhankelijk van het aantal fiscale PK 
van het voertuig en heeft bijgevolg weinig direct verband met de CO2-uitstoot.

Ook al hebben zij slechts onrechtstreeks verband met de directe oorzaken van deze 
externe kost, toch kunnen deze belastingen nuttige instrumenten zijn in een milieu-
beleid. Men spreekt dan van ‘milieubelastingen’. Hun efficiëntie op het vlak van mi-
lieubeleid hangt af van de samenhang tussen de belastinggrondslag en de elementen 
die de externe kost veroorzaken. Hoe nauwer de link tussen beiden, des te efficiënter 
de milieuheffing.

Er moet een afweging gemaakt worden tussen de complexiteit van de belasting en 
haar (indirecte) impact op het milieu. Een belasting vestigen op basis van elementen 
die een externe kost veroorzaken kan complex en duur zijn: de uitstoot, of meer in het 
algemeen, de hinder moet gemeten worden en op basis daarvan moet het tarief worden 
vastgesteld. Zo zijn bijvoorbeeld de externe kosten veroorzaakt door het wegvervoer 
afhankelijk van de gebruikte brandstof, de lading van het voertuig, maar ook van het 
tijdstip van het transport: de milieukosten zijn hoger tijdens de piekuren dan in de dal-
uren. Het vestigen van een belasting die met deze verschillende parameters rekening 
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houdt, is redelijk ingewikkeld, maar dankzij de huidige technologische ontwikkelin-
gen niet onmogelijk. Dit soort belasting heeft een hogere administratieve kost dan een 
belasting op basis van het aantal liters brandstof, maar voor milieubeleid is de tweede 
formule minder efficiënt dan de eerste.

3.6 Fiscale uitgaven en fiscale stimuli

Bij de beschrijving van de basisprincipes van de belangrijkste belastingen, in hoofd-
stuk 1, hebben we het gehad over het bestaan van aanmoedigingsmaatregelen, vooral 
dan in de personenbelasting. Er bestaat een redelijk lange lijst van uitgaven die recht 
geven op belastingvoordelen, zoals de levensverzekering, het pensioensparen, de te-
rugbetalingen en rentes van hypotheekleningen voor de hoofdwoning, giften, uitgaven 
voor energiebesparing. Ook in de vennootschapsbelasting kunnen winsten gedeelte-
lijk worden vrijgesteld bij de aanwerving van extra personeel voor kmo’s of investe-
ringen in audiovisuele werken.

Al deze maatregelen hebben volgend punt gemeen: zij willen de belastingplichtige 
tot een bepaald gedrag aanzetten. Hetzelfde resultaat kan worden bereikt door het 
toekennen van een lager btw-tarief voor bepaalde economische activiteiten die men 
wenst aan te moedigen. Zo kunnen de Europese landen sinds 2000 het lager btw-tarief 
toekennen voor diensten die als arbeidsintensief worden aangemerkt.

In bepaalde gevallen kan het gaan om de verrekening van externe factoren. Denken 
we aan het huishoudelijk energiegebruik. Dit gebruik heeft een externe kost en is ge-
deeltelijk verantwoordelijk voor de klimaatverandering. In plaats van de externe kost 
te integreren door het heffen van Pigouviaanse of milieubelastingen op het energie-
verbruik, kan men aanmoedigingsmaatregelen invoeren voor investeringen die deze 
externe kost helpen verlagen. De fiscale stimuli voor de aankoop van ‘schone’ of 
milieuvriendelijke wagens volgen dezelfde logica, net als de belastingaftrekken voor 
investeringen die aan ondernemingen worden toegekend en die nog steeds worden 
toegepast voor investeringen in energiebesparende oplossingen.

Andere aanmoedigingsmaatregelen kunnen worden geïnterpreteerd als de correctie 
van marktimperfecties. Men geeft hier vaak het voorbeeld van de ‘myopie’ van de 
economische actoren: hiermee bedoelt men dat zij niet voldoende rekening houden 
met de lange termijn gevolgen van hun beslissingen. Een dergelijke marktimperfectie 
kan fiscale stimuli rechtvaardigen voor het langetermijnsparen.

In vele gevallen vindt men geen externaliteit of marktimperfectie die een stimulerende 
maatregel kan rechtvaardigen. Het gaat dan vaak heel gewoon om een politieke voor-
keur.
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3.6.1 De werking van fiscale stimuli

Grafiek 32 geeft het geval weer van een fiscale prikkel of incentive in de vorm van 
een vermindering van de belasting op het verbruik van een goed, bijvoorbeeld door de 
toepassing van een lager btw-tarief.

Zonder enige belasting zou het evenwicht in punt ‘A’ bereikt worden. De invoering 
van een belasting op het verbruik van het goed (btw volgens het normale tarief) heeft 
het evenwicht naar B verschoven en de geproduceerde hoeveelheden van q0 naar q1 

teruggebracht. De consument betaalt meer (p1), terwijl het inkomen van de producent 
gedaald is: hij verkoopt q1 tegen een prijs (exclusief belasting) p1’.

Stel nu dat dit goed het voorwerp uitmaakt van een fiscale prikkel, onder de vorm van 
een lager btw-tarief. De belasting wordt verlaagd, zodat de aanbodcurve opschuift in 
de richting van de oorspronkelijke aanbodcurve in de situatie zonder belasting. Het 
evenwicht wordt dan bereikt in punt C. De consument betaalt een lagere prijs p2 en 
het inkomen van de producent neemt toe: hij verkoopt q2 tegen een prijs exclusief 
belasting p2’.

Een aanmoedigingsbeleid op deze wijze toegepast en veralgemeend heeft een onbe-
doeld neveneffect. In feite is de belasting onnodig voor geproduceerde hoeveelheden 
tussen 0 en q1. Zelfs vóór de prijsverlaging waren er producenten en consumenten 
bereid tegen die (hogere) prijs te handelen. Door de prijs te verlagen tot p2 verkrijgen 
deze producenten en consumenten een extra voordeel en boet de staat in aan belas-
tingontvangsten. Wat een verlies betekent voor de staat, betekent een (extra) meevaller 
voor producenten en consumenten. De verdeling van deze ‘winst’ tussen beiden hangt 
af van de elasticiteiten van vraag en aanbod.

Grafiek 32 – Effect van een aanmoedigingsbeleid op het marktevenwicht en op het inkomen van 
de producenten.
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Wat de Staat betreft, deze heeft haar inkomsten dus ‘voor niets’ verminderd, in die zin 
dat deze hoeveelheid goederen hoe dan ook geproduceerd en verkocht zou zijn. We 
keren even terug naar Grafiek 32 en kijken wat er gebeurt op het vlak van de belas-
tingontvangsten voor de Staat:

in situatie ‘B’ worden de staatsinkomsten aangegeven door de rechthoek  –
p1BB’p1’;
de staatsinkomsten na het invoeren van de fiscale stimulans worden aangegeven  –
door de rechthoek p2CC’p2’.

Dit neveneffect heeft dus twee negatieve gevolgen:
Er is –  een verlies ten opzichte van de aanmoedigingsdoelstelling van de maatre-
gel. Dit betekent dat de kost van een financiële impuls gedeeltelijk wordt omgezet 
in een meeropbrengst voor economische actoren die deze financiële impuls niet 
nodig hebben.
Een dergelijk aanmoedigingsbeleid op een veralgemeende manier toepassen,  –
brengt een ‘uitverkoop’-effect met zich mee en leidt tot verspilling van overheids-
middelen.

Een ander belangrijk gevolg is dat de doeltreffendheid van de fiscale stimuli niet 
gemeten wordt door het aantal personen dat er gebruik van maakt, maar door het 
extra verbruik dat eruit voortvloeit. In Grafiek 32 is het extra gebruik gelijk aan q2-q1 
terwijl het aantal begunstigden van de maatregel gelijk is aan q2. Vaak stelt men echter 
dat het feit dat er van een fiscale maatregel gebruik wordt gemaakt, op zich al een 
bewijs is van het succes ervan.

3.6.2 het begrip ‘fiscale uitgave’

Hetzelfde resultaat zou inderdaad bereikt kunnen worden door een directe subsidie. 
Vandaar het begrip ‘fiscale uitgave’. Dit begrip is uit de begrotingscontext afkomstig 
en werd gecreëerd om fiscale uitgaven en directe uitgaven op gelijke voet te brengen 
in termen van budgettaire transparantie. Zonder overzicht en kwantificering van hun 
effecten, bleven de fiscale uitgaven immers verborgen: zij verminderen de belasting-
ontvangsten maar, in tegenstelling tot directe uitgaven, is hun kost niet direct zicht-
baar. Zo stelde de Staatssecretaris van Financiën van de Verenigde Staten, die erkend 
wordt als de ‘vader’ van het begrip ‘fiscale uitgave’, in 1967: “through deliberate de-
partures from accepted concepts of net income and through various special exempti-
ons, deductions and credits, our tax system does operate to affect the private economy 
in ways that are usually accomplished by expenditures”.

Net zoals de andere landen van de OESO62 houdt België een overzicht bij van de 
fiscale uitgaven en worden deze zoveel mogelijk gekwantificeerd in een ‘jaarlijkse 
inventaris van de fiscale uitgaven’ die samen met de rijksmiddelenbegroting aan het 

62. Voor een internationale benadering van de problematiek van de fiscale uitgaven, zie POLACKOVA-BRIXI 
H., VALENDUC C. and LI SWIFT Z. (2003).
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Parlement wordt meegedeeld. Dit overzicht wordt opgesteld op basis van een definitie 
die de Hoge Raad van Financiën in 1983 heeft uitgewerkt: “Een minderontvangst 
wegens fiscale tegemoetkomingen voortvloeiend uit een afwijking van een belasting 
van het algemeen stelsel van een gegeven belasting ten voordele van zekere belas-
tingplichtigen of van zekere economische, sociale, culturele, ... activiteiten en die kan 
worden vervangen door een rechtstreekse betoelaging”.63

De kwantificering van hun effecten op de begroting gebeurt door de methode van 
het ‘verlies aan ontvangsten’. Deze vertrekt vanuit ex post gegevens en berekent het 
verlies aan ontvangsten in de veronderstelling dat het gedrag ongewijzigd blijft. Als 
bijvoorbeeld de fiscale uitgave bestaat in de toekenning van een belastingverminde-
ring voor bepaalde types van uitgaven van de belastingplichtige, wordt het bedrag van 
de belastingvermindering beschouwd als het verlies aan belastinginkomsten. Als een 
belastingaftrek wordt toegekend op de belastinggrondslag, wordt het verlies aan be-
lastingontvangsten berekend door de vermenigvuldiging van het bedrag dat effectief 
wordt afgetrokken, met het belastingtarief en wordt daarbij in geval van een progres-
sieve belasting het marginaal tarief toegepast. Voor het geval weergegeven in Grafiek 
32 zou het verlies aan ontvangsten gemeten worden door de vermenigvuldiging van q2 
met het verschil tussen het normale btw-tarief en het voordeeltarief.

De hypothese van ongewijzigd gedrag is zeker simplistisch: zij houdt geen rekening 
met het aanmoedigingseffect van de fiscale uitgave in de vorm van extra verbruik. In 
het geval van Grafiek 32 zou een gedeelte van de belastinggrondslag niet bestaan heb-
ben indien de fiscale uitgave er niet was geweest: het extra verbruik beperkt het verlies 
aan ontvangsten. Hierbij is echter alleen punt q2 waarneembaar. Punt q1 zou moeten 
worden gereconstrueerd vanuit de elasticiteiten van vraag en aanbod. Om rekening te 
houden met gedragsveranderingen zou men dus alle elasticiteiten moeten kennen voor 
alle mogelijke fiscale uitgaven wat praktisch onmogelijk is.

3.6.3 stimuli, efficiëntie en billijkheid.

Het invoeren van fiscale stimuli maakt de belasting minder uniform. Door een speciaal 
belastingstelsel in te voeren voor het pensioensparen bijvoorbeeld, creëert men belas-
tingverschillen tussen de verschillende spaarvormen.

Deze afwijkingen ten opzichte van de uniformiteit verstoren de belastingheffing niet 
als zij dienen ter compensatie van externaliteiten of marktimperfecties, hoewel in 
het laatste geval het misschien beter is om op de marktimperfectie zelf in te grijpen. 
Afwijkingen op de belastingtarieven verminderen de efficiëntie van de belasting en 
veroorzaken welvaartverlies, behalve in gevallen waar ze dienen als compensatie van 
externaliteiten of marktimperfecties.

Fiscale stimuli gaan ook in tegen het principe van horizontale billijkheid. Zij wijken 
af van het principe van “gelijke belasting bij een gelijke bijdragecapaciteit” omdat de 

63. Zie paragraaf 2 van de inleiding tot de jaarlijkse inventaris.
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belasting afhankelijk wordt van de manier waarop het inkomen – de bijdragecapaciteit 
– wordt aangewend: hoe meer de belastingplichtige op de stimuli ingaat, des te minder 
belastingen hij betaalt.

Stimuli kunnen ook indruisen tegen het principe van de verticale billijkheid als zij 
hoofdzakelijk worden gebruikt door belastingplichtigen met gemiddelde en hogere 
inkomens. Dit kan alleen maar empirisch worden vastgesteld, wat we zullen doen in 
het vierde hoofdstuk van dit boek, gewijd aan de keuzes van fiscaal beleid.





HOOFDSTUK 4

Belasting en fiscaal beleid in België: keuzes 

Hoofdstuk 3 van dit eerste deel toonde aan dat een fiscaal beleid moet kiezen tussen 
vaak tegengestelde doelen. Er zijn twee grote keuzes: tussen efficiëntie en billijk-
heid enerzijds, en tussen neutraliteit en stimuli anderzijds. In dit vierde hoofdstuk 
onderzoeken we hoe het Belgisch fiscaal beleid van de laatste decennia koos tussen 
deze verschillende doelstellingen. We beperken ons daarbij tot enkele casestudies: een 
uitgebreid onderzoek zou ons te ver leiden voor een inleidend werk over belasting. 
De analyse van de gemaakte keuzes is niet zonder meer een herhaling van optimale 
belastingtheorie. Die laatste vertelt ons hoe belasting geheven zou moeten worden 
op basis van een model dat een gestileerde weergave van de realiteit is. In dit hoofd-
stuk onderzoeken we hoe de keuzes gemaakt werden in de realiteit van alledag, die 
gekenmerkt wordt door een grotere complexiteit en een proces van politieke besluit-
vorming: in een democratie is het heffen van belasting een daad van het parlement 
en meer algemeen een proces van politieke besluitvorming waarin niet enkel de op-
eenvolgende parlementaire meerderheden, maar ook andere actoren zoals de lobby’s 
kunnen optreden.

4.1 Keuze tussen efficiëntie en billijkheid

4.1.1 De personenbelasting

Het doel van de personenbelasting is herverdeling. Dit wordt in de eerste plaats duide-
lijk in het progressief barema. Ook de toekenningsvoorwaarden voor de basisvrijstel-
ling of de belastingverminderingen die toegekend worden aan uitkeringsgerechtigden 
hebben herverdeling als doel. Eerder hebben we al vermeld dat progressieve belasting 
indruist tegen de efficiëntiecriteria. In deze eerste casestudy zullen we zien hoe in het 
Belgisch fiscaal beleid een keuze gemaakt is tussen deze twee tegengestelde doelstel-
lingen.

A. herverdelingseffect van de belasting, gemiddeld belastingtarief en progressiviteit

De methodologie om de progressiviteit en het herverdelend effect van de belasting te 
meten, werd uitgebreid beschreven in het vorige hoofdstuk.64 Het herverdelingseffect 
wordt gemeten door de ongelijkheid van de inkomens voor en na belasting te verge-

64. Zie bladzijde 61 en volgende.
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lijken en de mate van progressiviteit wordt bepaald door de verdeling van de betaalde 
belasting te vergelijken met de verdeling van de belastbare inkomens.

Grafiek 33 beschrijft de ontwikkeling van het herverdelingseffect van de personenbe-
lasting sinds 1985. Grafiek 34 ontleedt deze evolutie volgens formule [3.5] en toont zo 
duidelijk de ontwikkeling van het gemiddeld belastingtarief en de progressiviteit.

Grafiek 33 – Ongelijkheid van de inkomens en herverdeling. Op basis van de belastbare inko-
mens.
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Grafiek 34 – Herverdelingseffect van de PB. Progessiviteit en gemiddeld tarief.
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Drie subperiodes vragen de aandacht: de fase waarin het herverdelingseffect afnam in 
de tweede helft van de jaren 80, de fase waarin het toenam in de tweede helft van de 
jaren 90 en vervolgens de jaren 2000 en volgende, waarin opnieuw een sterke afname 
van het herverdelend effect van de belasting merkbaar is.

De belastinghervormingen in de tweede helft van de jaren 80��

De daling van het herverdelingseffect in de tweede helft van de jaren 80 is het re-
sultaat van een weloverwogen koers in het fiscaal beleid. Een eerste meerjarenwet, 
de “wet Grootjans”, van toepassing op de jaren 1986-88, moest de belastingdruk 
verkleinen, vooral door het verlagen van de hoogste belastingtarieven. De indexering 
van de baremaschijven werd ingevoerd en verzachtte de “fiscal drag”, één van de 
belangrijkste oorzaken van de verhoging van de fiscale druk tijdens de voorgaande 
jaren.65

De tweede belangrijke wetgevende daad is de fiscale hervorming van 1989 die, in te-
genstelling tot de “wet Grootjans”, budgettair neutraal was. Het opzet was een daling 
van de marginale belastingtarieven, een veralgemening van de decumul van beroeps-
inkomsten voor de hogere inkomensklassen, de invoering van het huwelijksquotiënt 
en een permanente, automatische en volledige indexering van de personenbelasting.66 
De budgettaire compensatie wordt verdeeld over de personenbelasting – beperkt tot 
strengere regels voor de aftrek van reële beroepskosten –, de vennootschapsbelasting 
en de btw. Er is dus een nettovermindering van de personenbelasting, die tot uiting 
komt in een verlaging van het gemiddeld belastingtarief.

Globaal leidde de hervorming tot een sterke vermindering van de herverdeling, 
wat duidelijk de conflicten tussen de verschillende doelstellingen van het fiscaal be-
leid illustreert. Het doel in 1989 was niet om de herverdeling uit te hollen, maar de 
veralgemening van de decumul – gemotiveerd door horizontale billijkheid – heeft er 
wel (ongewild) toe bijgedragen.

De jaren 90: richting Maastrichtnorm met billijk verdeelde fiscale inspanningen��

De toename van de herverdeling in de jaren 90 is een afgeleid effect van de bezuini-
gingspolitiek die gevoerd werd om het begrotingstekort opnieuw onder de 3% van het 
bbp te doen dalen, in overeenstemming met de eisen van het Verdrag van Maastricht. 
Grafiek 34 toont voor deze periode een stijging van het gemiddeld belastingtarief en 
een daling van de progressiviteit van de belasting. Een meer gedetailleerde analyse 
van deze periode kan worden gevonden in DECOSTER e.a (2002). De evolutie van 

65. Hiermee bedoelt men het effect van automatische verhoging van de fiscale lasten als de fiscale barema’s 
niet geïndexeerd worden. De nominale groei van de inkomsten trekken de belastbare inkomsten op naar 
hogere schijven van het barema en dus naar hogere marginale belastingtarieven, ook als er geen sprake is 
van een verhoging van de koopkracht.

66. Concreet wordt er besloten dat alle in BEF (en sindsdien in euro) uitgedrukte bedragen jaarlijks aangepast 
worden op basis van de prijsindex van het vorige jaar.
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het herverdelingseffect, het gemiddeld belastingtarief en de progressiviteit zijn vooral 
te verklaren door twee belangrijke maatregelen.

De invoering van de aanvullende crisisbijdrage (ACB). Dit is een aanvullende be- –
lasting van 3% op de inkomstenbelasting. Iedereen moest dus 103% betalen van 
wat hij vóór de invoering van de ACB betaalde.
De gedeeltelijke opschorting van de indexering van de fiscale barema’s: de indexe- –
ring wordt tijdelijk beperkt tot de belastingvrije schijven.

De ACB wijzigt de progressiviteit van de inkomstenbelasting niet: iedereen betaalt 3% 
meer. Wel verhoogt ze het gemiddeld belastingtarief. Zoals vermeld in DECOSTER e.a. 
(2002), vermindert de beperking van de indexering het progressief karakter van de per-
sonenbelasting en verhoogt ze het gemiddeld belastingtarief wat globaal genomen ge-
neutraliseerd wordt door het herverdelingseffect van de belasting. Andere maatregelen 
uit deze periode komen ook tot uiting door de invoering van progressieve inhoudingen.67 
Het voornaamste doel van dit beleid was niet het herverdelingseffect van de belasting te 
vergroten, maar het is duidelijk dat in het debat over de sanering van de overheidsfinan-
ciën, de vraag gesteld werd naar de relatieve bijdrage van iedere belastingplichtige en 
dat ervoor werd gekozen om de hoogste inkomens meer te doen bijdragen.

De laatste jaren��

Sinds 1999 steunt het fiscaal beleid op de volgende pijlers
het herstel van de koppeling aan de index, besloten door de centrumlinkse regering  –
vóór de verkiezingen van juni 1999,
de afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage, besloten door de ‘regenboogcoa- –
litie’ die na deze verkiezingen ontstond,
de verlaging van de personenbelasting door de hervorming bepaald in de wet van  –
10 augustus 2001. Deze steunt zelf op vier pijlers: verlaging van belasting op ar-
beid, belastingneutraliteit ten opzichte van de samenlevingsvormen, meer reke-
ning houden met kinderen ten laste en een meer ecologische fiscaliteit. Ze zal 
geleidelijk worden toegepast op de inkomsten van 2002 tot 2004.

Tabel 9 – Herverdelingseffect van de hervorming van de personenbelasting 2002-2004 
ex post evaluatie.

 situatie na de hervorming situatie voor de hervorming

Gini-index – inkomens voor belasting 0.471 0.471

Gini-index – belasting 0.682 0.668

Gini-index – inkomens na belasting 0.412 0.410

Progressiviteit 0.211 0.197

Gemiddeld belastingtarief 0.218 0.238

Herverdelingseffect 0.059 0.061

Bron: Studiedienst FOD Financiën – Simulaties op basis van het model SIRe.

67. Dit is met name het geval voor de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de solidariteitsinhou-
ding op de pensioenen.
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De afschaffing van de ACB werd gespreid over de jaren 2000-2003, beginnend bij 
de laagste inkomens. ‘In haar geheel’ wijzigt deze afschaffing de progressiviteit niet, 
maar vermindert ze het gemiddeld belastingtarief en daardoor ook het herverdelings-
effect van de belasting. De spreidingsmodaliteiten kunnen tijdelijk de progressiviteit 
van de belasting verhoogd hebben, omdat de vermindering oorspronkelijk immers 
voor de lage inkomens was voorbehouden.

De evolutie van het herverdelingseffect van de personenbelasting over de jaren 2002-
2004 is vrij verrassend: het gaat namelijk over de periode waarin de recente belas-
tinghervorming tot stand kwam. Nochtans tonen ex ante simulaties van CANTILLON 
e.a. (2000) en VALENDUC (2002) beiden dat het effect van de hervorming op de 
inkomstenverdeling nagenoeg neutraal was.

Deze paradox kan deels worden verklaard door een wijziging in de samenstelling 
van de fiscale bevolking. De belastinghervorming voerde namelijk het terugbetaalbaar 
belastingkrediet in, dat gericht is op de lage inkomens. Een belangrijk deel van de be-
gunstigden van het belastingkrediet werd voorheen niet ingekohierd en was dus niet in 
de statistieken opgenomen. Deze begunstigden worden nu wel opgenomen en hebben 
zo het aandeel van de lage inkomens kunstmatig opgedreven.

Dit effect kan worden geneutraliseerd door de belastingverdeling te simuleren op de 
inkomsten van 2004 vóór het in voege treden van de fiscale hervorming. Het resultaat 
van deze oefening wordt samengevat in Tabel 9. De situatie ‘vóór hervorming’ ver-
wijst naar de inkomsten van het jaar 2004 met toepassing van de wetgeving van vóór 
de hervorming, terwijl de situatie ‘na hervorming’ overeenstemt met de verdeling 
van de inkomsten en de belasting in 2004. Indien de belastinghervorming aanleiding 
heeft gegeven tot gedragswijzigingen dient te worden opgemerkt dat die wijzigingen 
ook zijn opgenomen in de situatie ‘vóór hervorming’. Herinner dat we simuleren op 
gegevens van 2004, dus na het in werking treden van de belastinghervorming en na 
eventuele gedragseffecten die ze teweeg heeft gebracht.

Volgens deze simulatie heeft de hervorming het herverdelingseffect van de belasting 
heel lichtjes verminderd. De progressiviteit van de belasting stijgt, zoals in de ex ante 
simulatie, maar minder sterk68 en uiteraard daalt het gemiddeld belastingtarief. De 
twee determinanten van het herverdelingseffect wijzigen dus in tegengestelde zin, de 
einduitkomst is lichtjes negatief, maar ook wat dubbelzinnig.69 Het is heel goed mo-

68. In de ex ante simulatie steeg de progressiviteit van 0.186 naar 0.212. De hervorming werd gewijzigd in die 
zin dat één van de bepalingen uit de eerste hervorming, het belastingkrediet op lage inkomens uit beroeps-
activiteit, vervangen is door een vermindering van de werknemersbijdragen voor sociale zekerheid gericht 
op de lonen (de werkbonus). Deze kon niet opgenomen worden in de simulatie waarvan de resultaten 
voorgesteld worden in Tabel 9. Voor een analyse van de effecten van de invoering van de werkbonus zie 
hoofdstuk 3 van deel 2, sectie 3.5.

69. Hiermee bedoelt men een situatie waar de twee Lorenzcurves – die de inkomstenverdeling na belasting 
voorstellen in de situatie vóór en na de hervorming – elkaar kruisen. Men kan dus geen definitieve conclu-
sie trekken over het herverdelingseffect van de hervorming.



106    Belastingen en fiscaal beleid: empirische en theoretische benadering 

gelijk dat dit licht negatieve herverdelingseffect omgekeerd wordt als de werkbonus 
meegerekend kon worden.70

B. Vanwaar komt de progressiviteit van de personenbelasting?

Zoals reeds eerder vermeld is de verschuldigde belasting de algebraïsche som van 
verschillende elementen: de verschuldigde belasting volgens het barema, de belas-
tingverminderingen die voortvloeien uit de belastingvrije schijven, de belastingver-
minderingen toegekend voor uitgaven die recht geven op fiscale voordelen of de belas-
tingverminderingen voor vervangingsinkomens. Het is daarom interessant de invloed 
van elk van deze elementen op de progressiviteit van de belasting te onderzoeken. 
Daarvoor volstaat het om formule [3.7] te ontleden als volgt:

[4.1] P=
tbar

t
Pbar - PKiΣi

Ki

t

waarbij tbar = belastingtarief door toepassing van het barema
  Pbar = progressiviteitsindex van het barema,
  t  = gemiddeld belastingtarief na toepassing van de belastingkredieten
  Ki  =  tarief van het belastingkrediet ‘i’ berekend door het gemiddeld be-

drag van het belastingkrediet te delen door het gemiddeld belast-
baar inkomen,

  PKi = progressiviteitsindex van het belastingkrediet ‘i’.

Tabel 10 – Ontleding van de progressiviteit van de PB – Inkomsten van 1998.

Belasting  
volgens barema

Belastingvermindering

Vrijgestelde 
schijven en fiscale 

uitgaven

Vervangings-
inkomens

Buitenlandse 
inkomsten

P-index 0,060 -0,185 -0,583 0,397

Gemiddeld belastingtarief 35,6% -9,5% -1,8% -0,3%

Bijdrage tot de progressiviteit 0,090 0,073 0,045 -0,006

Idem, procentueel 44,3% 36,2% 22,3% -2,8%

Bron: fiscale statistieken – FOD Financiën – eigen berekeningen.

In Tabel 10 wordt deze formule toegepast, waarbij de finale belasting beschouwd wordt 
als de som van vier factoren: (a) de verschuldigde belasting volgens het barema, (b) de 
belastingverminderingen die voortvloeien uit de belastingvrije schijven en de fiscale 
uitgaven, (c) de toegekende belastingverminderingen voor vervangingsinkomens en 

70. In de eerste versie van de hervorming verhoogde het belastingkrediet op lage inkomens uit beroepsacti-
viteit het herverdelingseffect van de belasting van 0.064 tot 0.065, hetzij de helft van de hier opgemerkte 
achteruitgang.
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(d) belastingverminderingen toegekend op buitenlandse inkomsten.71 De analyse is 
op het niveau van de belastingaangifte en dus van “het fiscale gezin”, op basis van de 
inkomsten van 1998.72

Het progressief barema verklaart slechts ongeveer 45% van de progressiviteit van 
de personenbelasting. De belastingverminderingen die voortvloeien uit de belasting-
vrije schijven zijn de tweede belangrijkste factor: zij verklaren 36,2% van de pro-
gressiviteit van de belasting. De belastingverminderingen voor vervangingsinkomsten 
verklaren 22,3%.

De progressiviteitindices van deze twee belastingkredieten zijn negatief: dit bete-
kent dat de overeenkomstige belastingverminderingen onderaan de inkomensverde-
ling geconcentreerd zijn, en dat ze gelijker verdeeld zijn dan de belastbare inkomsten. 
Dat is vanzelfsprekend voor de vrijgestelde basisschijf. Belastingverminderingen 
voor vervangingsinkomens bestaan uit forfaits die kleiner worden naarmate het inko-
men stijgt. Reken hierbij dat sociale transfers vooral geconcentreerd zijn in de lagere 
en de middelste inkomensklassen, en het is logisch dat de P-index voor deze belas-
tingvermindering negatief is. Ter herinnering: dit betekent een positieve bijdrage tot 
de progressiviteit van de belasting. Omgekeerd heeft de belastingvermindering voor 
buitenlandse inkomsten een kleine negatieve invloed op de progressiviteit van de be-
lasting. Ze is immers op een ongelijkere manier verdeeld dan de belastbare inkomsten: 
de overeenkomstige P-index is zeer positief.

C. De keuze tussen efficiëntie en billijkheid

Grafiek 35 illustreert de keuze tussen billijkheid (gemeten op de horizontale as door het 
herverdelingseffect van de belasting), en efficiëntie (gemeten op de verticale as door 
een indicator die gebaseerd is op de marginale belastingtarieven) volgens formule73

[4.2] EFF=1- Tmi∑

De belastinghervormingen van de tweede helft van de jaren 80 werden bepleit in het 
voordeel van meer efficiëntie en minder billijkheid.74 Dit is de logische weerspiege-
ling van hervormingen die hoofdzakelijk een verlaging van de marginale belasting-
tarieven van het barema nastreefden. Door het veralgemenen van de decumul voor 
beroepsinkomsten heeft de belastinghervorming anderzijds ook de marginale belas-
tingtarieven voor het inkomen van actieve vrouwen sterk verminderd, conform de 
efficiëntiecriteria.

71. Het gaat om een halvering voor inkomsten uit landen waarmee België geen dubbelbelastingverdrag heeft 
gesloten en totale vrijstelling voor inkomsten uit landen waarmee België wel een dergelijk verdrag heeft 
gesloten.

72. Deze resultaten zijn overgenomen uit VALENDUC (2005c).
73. Een juiste maatregel i.v.m. efficiëntie zou rekening moeten houden met de elasticiteit van vraag en aanbod, 

omdat deze, samen met het marginale belastingtarief, de excess burden bepaalt. We beschikken echter niet 
over betrouwbare schattingen van deze parameters voor België voor de onderzochte periode.

74. Zie VALENDUC (1988).
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Grafiek 35 – Keuze efficiëntie – billijkheid: 1982-1998.
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Grafiek 36 – Herverdelingseffect, gemiddeld tarief en progressiviteit.
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We schreven al dat het fiscaal beleid van de jaren 90 het herverdelingseffect van de 
belasting deed toenemen. Grafiek 35 toont aan dat dit ten koste ging van efficiëntie. 
Dit is eenvoudig te verklaren als men de belangrijkste maatregelen bekijkt: zowel de 
tijdelijke opschorting van de indexering als de invoering van de aanvullende crisisbij-
drage doen de marginale belastingvoet stijgen.

Vanaf 1999-2000 richt het fiscaal beleid zich opnieuw op een verlaging van het mar-
ginale belastingtarief: alle bovenvermelde maatregelen dragen daartoe bij. Dit beleid 
leidt dus tot een meer efficiënte belasting. De recente tendens in het fiscaal beleid wat 
betreft de personenbelasting veroorzaakt dus een nieuwe ommekeer in de keuze tus-
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sen efficiëntie en billijkheid: efficiëntie wordt duidelijk bevoordeeld door de vaste wil 
om de marginale belastingtarieven te verlagen.

De opeenvolgende keuzes gedurende de laatste 20 jaar dragen de stempel van de 
zetelende (politieke) meerderheden: de centrumrechtse meerderheid van de jaren 
80 koos voor efficiëntie, de centrumlinkse meerderheid van de jaren 90 eerder voor 
billijkheid. De onuitgegeven coalitie die opgericht werd in 1999 gaf voorrang aan 
efficiëntie(criteria), zonder nochtans de billijkheid uit het oog te verliezen.

4.1.2 De btw

Ook op gebied van indirecte belastingen moet een keuze worden gemaakt tussen ef-
ficiëntie en billijkheid. De RAMSEY-regel vereist een belasting van goederen en dien-
sten die omgekeerd afhankelijk is van de prijselasticiteit. Dit betekent het belasten 
van levensnoodzakelijke goederen en het vrijstellen van belasting van luxegoederen. 
Dit gaat uiteraard lijnrecht in tegen de principes van billijkheid, die net het tegen-
overgestelde vereisen: volgens de wet van ENGEL neemt het deel van het inkomen 
dat aangewend wordt voor levensnoodzakelijke goederen af naarmate het inkomen 
(of het totale verbruik) toeneemt, terwijl het deel dat aan luxegoederen wordt besteed 
toeneemt.

Grafiek 36 toont de evolutie van het herverdelingseffect en de twee bepalende factoren: 
gemiddeld belastingtarief en progressiviteit. Dit biedt twee belangrijke inzichten.

Eerst en vooral, dat het herverdelingseffect van de verlaagde btw-tarieven duide- –
lijk kleiner is dan dat van de personenbelasting. Na de hervorming van de perso-
nenbelasting in 2004, was het herverdelingseffect van deze belasting 0.06. Op zijn 
hoogtepunt bereikte het herverdelingseffect van de differentiatie van het btw-tarief 
net geen 0.009. Differentiatie van btw-tarieven is dus zeker niet het beste herver-
delingsinstrument.
Ten tweede zien we ook dat de btw-herstructurering van begin jaren 90 de zwakke  –
progressiviteit, en het daarmee gepaard gaande herverdelingseffect, volledig heeft 
uitgehold.75 De belastingverlaging op luxegoederen door het toepassen van een 
normaal tarief in plaats van verhoogde tarieven komt tegemoet aan de RAMSEY-
regels. De daaropvolgende stijgingen van het normale btw-tarief hebben geleid tot 
een nagenoeg proportionele belasting op het totale verbruik.76

Wat betreft BTW wordt dus een andere keuze gemaakt dan voor de personenbelasting. 
We moeten wel erkennen dat ze opgelegd werd door de voorwaarden van het Euro-
pees akkoord. Bovendien had de differentiatie van de btw-tarieven voorheen reeds een 
klein herverdelingseffect dat nu nog kleiner is geworden.

75. Zie DECOSTER e.a (2002).
76. Als de spaarquote stijgt met het inkomen, betekent dit dat de btw regressief is t.o.v. het inkomen en dat 

het fiscaal beleid van de jaren 90 deze regressiviteit versterkt heeft. De beoordeling van Grafiek 36 houdt 
nochtans geen rekening met het invoeren van de belasting op de inverkeerstelling ter compensatie van de 
verlaging van de btw op de aankoop van auto’s.
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4.2 De keuze tussen neutraliteit en stimuli

4.2.1 fiscale uitgaven en belastingopbrengst

Het begrip ‘fiscale uitgave’ is nauw verbonden met de functie van een belasting als 
prikkel of incentive.77 Het gebruik van belastingen als incentive komt tot uiting in 
afwijkingen op het algemeen belastingsysteem. Deze worden betiteld als fiscale uit-
gaven en het overeenkomstig inkomstenverlies voor de Staat wordt opgenomen in het 
jaarlijks overzicht van fiscale uitgaven. Tabel 11 is een weergave van de evolutie van 
het verlies aan overheidsinkomsten sinds 1997.78

Tabel 11 – Fiscale uitgaven, in % van de belastingopbrengst.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PB 14.1% 13.2% 13.1% 12.4% 12.3% 12.3% 13.5% 14.7% 14.7%

VEN.B. 32.2% 25.9% 29.9% 28.0% 34.6% 32.7% 27.3% 24.7% 24.7%

Roerende voorheffing  8.5% 12.7% 16.3% 15.9% 15.5% 17.9% 19.6% 20.7% 16.9%

Btw  5.9%  4.9%  4.7%  4.5%  5.5%  5.7%  5.9%  5.5%  5.7%

Bron: Overzicht van de fiscale uitgaven – eigen berekeningen.

Grafiek 37 – Verdeling van de uitgaven die recht geven op belastingvoordelen en van de belastbare 
inkomens – 2005.
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Na een lange periode van daling, die al begon voor de in Tabel 11 besproken periode,79 
stijgen de fiscale uitgaven in de personenbelasting opnieuw vanaf 2003. Dat komt 

77. Zie hierboven, op blz. 73.
78. Voor een bespreking van vroegere evoluties, zie HOGE RAAD VAN FINANCIEN (2002) en VALENDUC 

C. (2004a).
79. Zie VALENDUC (2004) op.cit.
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zowel door het creëren van nieuwe uitgaven (uitgaven voor energiebesparing, aftrek 
voor de enige woning) als door de uitbreiding van een aantal bestaande fiscale uit-
gaven (verhoging van het plafond voor pensioensparen, cumul van de aftrek voor de 
enige woning met het langetermijnsparen). Men ziet dus een wijziging in de keuze 
tussen neutraliteit en stimuli, ten voordele van deze laatste. Door de maatregelen van 
de laatste jaren heeft de belasting aan efficiëntie ingeboet.

Voor de vennootschapsbelasting komt het gewicht van de fiscale uitgaven vrij nauw 
overeen met het bedrag van de vrijgestelde winsten van de coördinatiecentra. De ver-
ruiming van de belastinggrondslag die kenmerkend was voor de jaren 90, en waarop 
we hierna zullen terugkomen, eindigde dus op het einde van dat decennium.

Wat betreft btw weerspiegelt de stijging van het gewicht van de fiscale uitgaven het 
groeiend succes van de btw-verlagingen op arbeidsintensieve diensten van 1999-2000.

De fiscale uitgaven in de personenbelasting gaan niet enkel in tegen de efficiëntiecri-
teria maar ook tegen de billijkheidscriteria.

Grafiek 37 vergelijkt de verdeling van de fiscale uitgaven en die van de belastbare inko-
mens. Alleen de fiscale uitgaven die verband houden met strikt aanmoedigende maat-
regelen, zijn hier opgenomen. Hun verdeling wordt gemeten aan de hand van de Gini-
index. Hij wordt eerst gemeten op de inkomensverdeling van de belastingplichtigen die 
gebruik maken van de fiscale uitgaven, onafhankelijk van het afgetrokken bedrag: dat is 
de ‘take-up’. Daarna wordt hij gemeten met inbegrip van de afgetrokken bedragen.

Merk op dat de fiscale uitgaven meestal ongelijker verdeeld zijn dan de inkomsten. Dat 
houdt vooral verband met de verdeling van de take-up. De uitgaven die recht geven op 
een fiscaal voordeel, hebben vooral betrekking op eerder luxegoederen. Het is dus lo-
gisch dat diegenen die dergelijke goederen kopen zich vooral aan de bovenzijde van de 
inkomensverdeling bevinden. Het gebruik van fiscale uitgaven in de PB zorgt dus voor 
een verlaging van de belastinggrondslag en de belasting op midden- en hoge inkomens: 
ze doet de progressiviteit van de belasting gedeeltelijk teniet en is in tegenspraak met de 
verticale billijkheid. Bovendien druist elke fiscale uitgave in tegen de horizontale billijk-
heid omdat ze de belasting afhankelijk maakt van de bestemming van de inkomsten.

4.2.2 De spaarfiscaliteit

Bij het beschrijven van de basisprincipes van de personenbelasting in hoofdstuk 1 
hebben we een aantal maatregelen vermeld die een grote invloed hebben op de spaar-
fiscaliteit: inkomsten uit het onroerend vermogen worden samengenomen maar finan-
ciële inkomsten niet, de meerwaarde is meestal niet belastbaar. Er bestaan tevens fis-
cale stimuli die de aankoop van financiële activa (pensioensparen, levensverzekering) 
en een eigen woning aanmoedigen.

De meetmethode voor de effectieve belasting van het sparen die hieronder kort wordt 
uitgelegd, is een toepassing van het begrip “belastingwig” dat in hoofdstuk 1 werd 
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besproken, en kan worden gebruikt om het effect van deze bijzondere regels (regelge-
ving) op de spaarbelasting na te gaan. Ze laat ook toe rekening te houden met de in-
teracties met andere belastingen, vooral voor onroerende investeringen. De gebruikte 
methode wordt uitgebreider beschreven in VALENDUC (1993) en (2003). De belang-
rijkste resultaten worden voorgesteld in Grafiek 38.

Het meten van de effectieve spaarbelasting

De spaarbelasting van gezinnen kan als volgt gemeten worden

[4.3] te = (rb-rn)/(rb-π)

waarbij  rb = de bruto opbrengst van een financieel actief
   rn = de netto opbrengst
   π = de inflatie

Deze maatstaf van effectieve belasting beschouwt spaarinkomen als de reële opbrengst 
van de spaargelden – overeenkomstig de definitie van een comprenhensive income tax 
van SCHANTZ-HAIG-SIMONS. Spaarinkomen kan de vorm hebben van courante in-
komsten zoals interesten, of van prijsschommelingen in de activa, na aftrek van inflatie.

De effectieve spaarbelasting wordt berekend onder de volgende veronderstellingen: sta-
biele en bekende rentevoet en inflatiecijfer, afwezigheid van risico, stabiele en bekende 
fiscale parameters, voldoende lange tijdshorizon om door een oneindige tijdshorizon 
benaderd te kunnen worden.

De integratie van een inkomstenbelasting (tr) en een vermogensbelasting (tp) gebeurt als 
volgt

[4.4] te =[(tr.rb)+ tp]/(rb-π)

en de éénmalige belasting op de aankoop van een financieel actief (ta) wordt omgezet 
in een jaarequivalent (tya) met de formule

[4.5] tya = ta [1 – 1/(1+)]

waarbij ρ het actualisatiepercentage is, dat overeenstemt met het nettorendement van 
een risicoloze langetermijnbelegging.

Om de pseudo-belasting op de spaarboekjes te berekenen, vergelijkt men de rentevoet 
op één jaar (rc) met de rentevoet op één jaar van een belegging op de ongereglemen-
teerde markt, met de formule

[4.6] te = (rb-rc)/(rb-π)

Bij onroerende investeringen wordt rekening gehouden met de registratierechten of, bij 
een nieuwbouw, met de btw, met de geactualiseerde waarde van de fiscale aftrek en met 
de jaarlijkse belasting onder de vorm van de onroerende voorheffing. Indien het gaat om 
een woonhuis wordt er verondersteld dat er geen andere belasting van het KI is.
Wat het langetermijnsparen betreft, is de bruto opbrengst voor belasting gelijk aan rb, 
terwijl de netto opbrengst rn rekening houdt met de vrijstelling van inschrijvingsrechten, 
indirecte belasting op de premies en de uitstaprechten.
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Aandelen worden zwaarder belast dan obligaties en het verschil is groter naarge- –
lang de verhouding aan dividenden in de totale opbrengst van een belegging in 
aandelen groter is. Een risicobelegging wordt dus zwaarder belast dan een risico-
loze belegging.80

Het spaarboekje kent een effectieve positieve pseudo-belasting, die ontstaat door  –
het verschil tussen de opbrengst van het spaarboekje en de opbrengst van een ver-
gelijkbare, maar niet gereglementeerde en belaste belegging. Dit toont aan dat de 
vrijstelling van belasting op het “sparen van de gewone mensen” een illusie kan 
zijn: ze wordt gecompenseerd door een aanpassing van de rentevoeten in het na-
deel van de spaarder en dus in het voordeel van ofwel de financiële tussenpersoon 
die zo de kosten van het ingezamelde geld drukt, ofwel van de kredietnemers die 
voordeliger tarieven genoten.
Het investeren in de hoofdwoning kent een lager effectief belastingtarief, ondanks  –
een onroerende voorheffing met een hoog nominaal tarief. Dit tarief is van toepas-
sing op een kadastraal inkomen dat pas sinds 1990 geïndexeerd wordt, maar dat 
sinds 1975 nooit aan een kadastrale perequatie werd onderworpen. VALENDUC 
(2003) toont aan dat belastingverminderingen voor de terugbetaling van hypothe-
cair kapitaal op lange termijn meestal de aankoopbelasting – of registratierechten 
– compenseren. Het logische gevolg is dat financiering door lening aangemoedigd 
wordt door een lager effectief belastingtarief.

Grafiek 38 – Effectieve belasting van de verschillende financiële activa 2001-2003.
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80. Deze discriminatie verminderde met de invoering van de aftrek voor risicokapitaal in de vennootschapsbe-
lasting, vanaf 1 januari 2006.
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Het belastingvoordeel voor nieuwbouw is in de loop der jaren sterk verminderd en  –
is zelfs omgekeerd. De trendmatige daling van de rentevoeten heeft de gunstige 
impact van de aanvullende hypothecaire belastingaftrek op het effectieve belas-
tingtarief verminderd, terwijl de bij aankoop betaalde btw hoger werd dan de re-
gistratierechten naarmate de voorkeurstarieven werden afgeschaft.
Naast deze financiële activa die allemaal een positief effectief belastingtarief heb- –
ben, wordt het langetermijnsparen sterk gesubsidieerd. Dit wordt nog versterkt 
naarmate het belastbaar inkomen stijgt: het fiscaal voordeel bij inschrijving schom-
melt inderdaad tussen 30 en 40%, afhankelijk van het belastbaar inkomen.

Deze verschillen in effectieve belastingtarieven druisen natuurlijk in tegen de be-
lastingneutraliteit. De belastingdifferentiatie wijzigt de netto opbrengst en kan leiden 
tot beleggen om puur fiscale redenen, wat een slechte aanwending van de middelen 
betekent.

De belangrijkste reden daarvoor, zoals uitgebreider uitgelegd in VALENDUC (2005), 
zijn de structurele kenmerken van het systeem, zoals het ontbreken van een belasting 
op de meerwaarde, en het fiscaal gebruik van het bankgeheim. Ook de financiële 
incentieven verklaren de verschillen in effectieve belastingtarieven: dat geldt voor 
investeringen in de eigen woning en het langetermijnsparen. De spaarfiscaliteit vormt 
dus een domein waarin de keuze tussen neutraliteit en stimuli gemaakt werd in het 
nadeel van de neutraliteit, en dus van de efficiëntie van de belasting.

Tabel 12 – Fiscale uitgaven, nominaal tarief, effectieve vennootschapsbelasting.

Belastbare periode 1985 1990 1995 1998 2001 2005

Nominaal belastingtarief 45,0% 43,0% 40,2% 40,2% 40,2% 33,99%

Effectief belastingtarief 31,9% 27,8% 33,6% 36,6% 34,6% 30,3%

Verschil 13,1% 15,2% 6,6% 3,6% 5,6% 3,7%

In % van de belastbare grondslag,  
voor aftrek

aftrek “fiscale uitgaven” – 13,8% 17,3% 14,2% 9,6% 13,5% 10,7%

waarvan coördinatiecentra – 0,3% 9,5% 11,4% 8,0% 12,0% 9,6%

Fictieve voorheffingen, in % van  –
de netto belastbare grondslag na 
aftrekken

2,7% 4,4% 2,1% 0,6% 0,5% 0,3%

Bron: Ministerie van Financiën – eigen berekeningen.

4.2.3 De vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting werd in het begin van de jaren 90 grondig hervormd in 
verschillende, opeenvolgende fasen.81 Op het einde van de jaren 80 veroorzaakten 
talrijke preferentiële belastingregimes en stimulerende maatregelen een groot verschil 

81. Zie de gedetailleerde analyse in VALENDUC (1999) en HOGE RAAD VOOR FINANCIEN (2001).
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tussen het effectieve gemiddelde belastingtarief82 en het nominale belastingtarief. 
Voeg daarbij nog de invloed van het misbruik van maatregelen tegen een dubbele 
belasting: de aftrek van DBI83 werd toegekend zonder controle van de effectief voor-
afgaand geheven belasting, wat vele mogelijkheden creëerde voor een dubbele belas-
tingvermindering.

Tot het einde van de jaren 90 bemerkt men een duidelijke convergentiebeweging van 
het effectieve gemiddelde belastingtarief naar het nominaal tarief. Deze beweging be-
rust op een vermindering van de fiscale uitgaven: tussen 1990 en 1998, worden de 
fictieve voorheffingen zo goed als afgeschaft en de aftrek die beschouwd wordt als 
“fiscale uitgaven” daalt van 17,3 tot 9,6% van de belastbare grondslag. In deze periode 
wordt duidelijk voor neutraliteit gekozen.

Tussen 1998 en 2001 vergroot het verschil tussen het effectieve gemiddelde belasting-
tarief en het nominale belastingtarief opnieuw, voornamelijk door het effect van een 
grote stijging van de vrijgestelde winsten van de coördinatiecentra.

In 2003 wordt een nieuwe hervorming van de vennootschapsbelasting van kracht: het 
nominaal tarief wordt verminderd tot 33% (33,99% met de aanvullende crisisbijdrage, 
die nog altijd geldt op de vennootschapsbelasting). De hervorming is budgettair neu-
traal. Ze wordt gecompenseerd door een verruiming van de belastbare grondslag. Het 
gaat echter eerder om een verruiming van de ‘verworpen uitgaven’ – uitgaven die niet 
fiscaal aftrekbaar zijn – dan om een verlaging van de fiscale uitgaven.84 In haar rap-
port over de invloed van de hervorming van de vennootschapsbelasting, schrijft het 
Rekenhof nochtans dat het opleggen van strengere regels voor het toekennen van de 
DBI-aftrek sterk bijgedragen heeft tot de verruiming van de belastbare grondslag en 
dus tot de budgettaire neutraliteit van de hervorming.

Budgettaire neutraliteit betekent niet dat de belasting neutraler is in economische 
betekenis. Daarvoor zou ze moeten evolueren naar een uniforme belasting. In hun 
onderzoek naar de spreiding van de effectieve belasting op basis van microgegevens, 
merken HALLEUX en VALENDUC (2007) op dat de ‘Verworpen Uitgaven’ de be-
langrijkste oorzaak zijn van de grote spreiding van effectieve belastingvoeten, en dus 
van niet-neutraliteit in economische zin. De hervorming van 2003 verhoogde het be-
lang van de ‘verworpen uitgaven’.

Dit snelle overzicht van de evoluties in de vennootschapsbelasting belicht de keuze 
tussen neutraliteit en stimuli. De vaak gehoorde kritiek op de vennootschapsbelasting, 
afgezien van de relatieve positie van België ten opzichte van de andere Europese lan-

82. Dit gemiddeld effectief belastingtarief wordt bepaald als de verhouding tussen de effectief verschuldigde 
belasting en het “voordeel binnen het referentiekader”. De noemer wordt berekend op basis van het be-
lastbaar voordeel, met toevoeging van de aftrek die valt onder “fiscale uitgaven” en met aftrek van de 
verworpen uitgaven andere dan de vennootschapsbelasting.

83. Zie hierboven op blz. 7.
84. De verlaging van de fiscale uitgaven komt in essentie voort uit een verlaging van de vrijgestelde winsten 

van de coördinatiecentra: dat is het effect van de phasing out van dit bewind, dat werd opgelegd door de 
Europese “Gedragscode” en door de Europese Commissie in het kader van de controle op de staatssteun.
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den, is een grote spreiding van de belastingdruk omdat niet alle vennootschappen in 
dezelfde mate werden getroffen door de maatregelen om de fiscale lasten te verlagen, 
noch door de maatregelen om ze te verhogen (de ‘Verworpen Uitgaven’). Waar er een 
duidelijke keuze was voor meer neutraliteit in de jaren 90, zijn de huidige tendensen, 
vooral in hun effect, minder duidelijk.
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DEEL 2

parafiscaliteit en arbeidsmarkt

In het eerste deel van dit boek bekeken we belastingen en fiscaal beleid in België 
vanuit een theoretisch en een beschrijvend perspectief. We beschreven het Belgische 
belastingsysteem, vergeleken de fiscale druk in België met deze in andere Europese 
landen en overliepen ook kort de economisch-theoretische basis om over fiscaal be-
leid na te denken. Deze conceptuele analyse maakte trouwens duidelijk dat politieke 
keuzes onlosmakelijk deel uit maken van en verbonden zijn met fiscaal beleid. Aan 
de hand van enkele voorbeelden hebben we geïllustreerd op welke manier specifieke 
beleidsopties een keuze gemaakt hebben tussen verschillende doelstellingen.

In dit tweede deel gaan we dieper in op een heel specifiek domein: dat van het effect 
van fiscale en parafiscale heffingen op de arbeidsmarkt. We hadden ook andere dee-
laspecten van de openbare financiën kunnen uitdiepen: de vennootschapsbelasting, de 
belasting op sparen of de milieubelastingen. We kiezen echter voor de arbeidsmarkt 
om twee redenen.

De eerste reden is vanzelfsprekend te vinden in het relatief belang van de belasting 
op arbeid in ons fiscaal systeem. Uitgedrukt als percentage van het BBP zijn de be-
lastingen op arbeid veel belangrijker dan deze op kapitaal of op consumptie.85 De 
internationale vergelijking van de belastingdruk die we bespraken in hoofdstuk 2 van 
het eerste deel, bevestigt dit alleen maar. De impliciet belastingvoet op inkomen uit ar-
beid86 en, op het niveau van het gemiddelde uurloon, ook de effectieve belastingvoet, 

85. Zie hierboven in deel 1, pagina 16 en volgende, meer bepaald figuren 3 en 4.
86. Zie deel 1, pagina 31.
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zijn de hoogste van alle OESO-landen.87 Kortom, de belastingdruk in België is hoog, 
en dan vooral op inkomen uit arbeid.

Het tweede argument om de relatie tussen fiscaliteit en arbeidsmarkt uit te diepen is te 
vinden op de arbeidsmarkt zelf. Onze tewerkstellingsgraad is laag en, zeker in som-
mige regio’s, is structurele langdurige werkloosheid een blijvend probleem. Dat deze 
onevenwichten op de arbeidsmarkt samengaan met een hoge belastingdruk op arbeid 
leidt vanzelfsprekend tot de vraag of er misschien een causaal verband zou zijn.

In deel twee van dit boek bekijken we derhalve het verband tussen fiscale heffingen 
en sociale zekerheidsbijdragen enerzijds en de arbeidsmarkt anderzijds. Vaak worden 
sociale zekerheidsbijdragen eengeduid als “parafiscale” heffingen. Deze term “para-
fiscaliteit” verwijst naar het beperkte “fiscale” karakter van sociale bijdragen.88 Inder-
daad, de bijdragen die men betaalt, openen rechten op uitkeringen en kunnen in die 
zin, toch zeker voor een deel, als verzekeringspremies beschouwd worden. Sociale 
bijdragen verschillen daarin essentieel van belastingen. Wat ze wel gemeen hebben 
met bvb. het leeuwendeel van de inkomstenbelasting, is dat de belastbare basis de 
arbeidsinkomens zijn.

Deze parafiscale heffingen blijven de belangrijkste financieringsbron van de sociale 
zekerheid: in 2008 waren de werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale 
zekerheid goed voor 45.739 miljoen euro (of 13,3% van het BBP). De staatstoelage en 
de alternatieve financiering voor de sociale zekerheid van de werknemers bedroegen 
respectievelijk 7.875 en 12.572,2 miljoen euro (of respectievelijk 2,3% en 3,7% van 
het BBP).

Op de arbeidsmarkt bieden werknemers arbeid aan die eventueel wordt gekocht door 
vragers naar arbeid, de werkgevers. Zowel de aard van het “goed” arbeid, als de ma-
nier waarop het verhandeld wordt, zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt zeker niet aan 
het ideaaltypische beeld van een markt van volmaakte mededinging voldoet. Verschil-
len in scholingsgraad, in verworven competenties en ervaring, in leeftijd, zijn maar 
enkele voor de hand liggende factoren die van arbeid een bij uitstek heterogeen goed 
maken. Bovendien komt een arbeidscontract meestal tot stand onder onvolledige en/of 
asymmetrische informatie. Opzegvergoedingen belemmeren dan weer de vrije toe- en 
uittrede tot en uit de markt, terwijl minimumlonen en andere institutionele elementen, 
zoals loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers, de vrije prijsvorming 
beperken. Analyses van de arbeidsmarkt op basis van modellen van perfecte mede-
dinging moeten dan ook met de grootste omzichtigheid bekeken worden. Ze vormen 
zeker een goed vertrek- en vergelijkingspunt. Maar ze moeten zeker aangevuld wor-
den met modellen die de afwijking van de voorwaarden van perfecte mededinging en 
andere specifieke kenmerken van de arbeidsmarkt voldoende in rekening brengen.

87. Zie deel 1, pagina 33.
88. Door de afschaffing van de bijdrageplafonds in 1981 en het behoud van de loonplafonds bij de berekening 

van de uitkeringen is het fiscale karakter van de socialezekerheidsbijdragen doorheen de tijd sterk toege-
nomen
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Hoofdstuk 1 van dit tweede deel beschrijft de arbeidsmarkt vanuit een theoretisch 
perspectief. We vertrekken van het conceptuele kader van het model van perfecte con-
currentie op de arbeidsmarkt om de belangrijkste concepten (brutoloon, nettoloon en 
loonkost) accuraat te definiëren en de incidentie van de parafiscale lasten uit te druk-
ken in functie van de elasticiteiten van de vraag naar en het aanbod van arbeid. Dat het 
perfect competitieve model enkel dienst doet als vergelijkingspunt waartegen we de 
concrete arbeidsmarkt afzetten bewijzen de daarop volgende secties. Daarin beschrij-
ven we de concrete realiteit van de Belgische arbeidsmarkt. We leggen uit in welke 
mate die kenmerken (minimumlonen, loononderhandelingen) de conclusies uit het 
gestileerde model amenderen. Zo zal het in het niet perfect competitieve model wél 
belangrijk zijn een onderscheid te maken tussen lastenverlagingen voor de werkgevers 
dan wel voor de werknemers, speelt het tijdelijke dan wel permanente karakter van de 
lastenverlaging een rol, en hebben lastenverlagingen gericht op een specifieke doel-
groep andere effecten dan algemene lastenverlagingen.

In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de loonlastenverlagende maatregelen voor 
de werkgevers en werknemers in de private sector voor de periode 1982-2007. Het 
beleid van lastenverlagingen heeft in die periode een ruime budgettaire uitbreiding 
gekend. In de jaren tachtig waren de lastenverlagingen goed voor 0,9% van de bru-
toloonmassa (met 0,5% als minimum in 1993). In 2007 waren de lastenverlagingen 
goed voor 8% van de brutoloonmassa. Daarnaast is ook de diversiteit aan maatregelen 
toegenomen. Tot 1997 waren er alleen verminderingen van de werkgeversbijdragen. 
Nu zijn er ook verminderingen van de werknemersbijdragen en tal van loonsubsidies 
(Sociale Maribel, dienstencheques, ...). Het overzicht in dit hoofdstuk is daarom ge-
structureerd rond twee secties: de verlagingen aan de vraagzijde en deze aan de aan 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt.

De vraag is natuurlijk of die lastenverlagingen ook de bedoelde effecten hebben. 
Hoofdstuk 3 bespreekt daarom diverse Belgische studies die de effecten van de ver-
schillende loonkosten- en loonwigverlagingen hebben ingeschat (ex ante) of geana-
lyseerd (ex post). We maken daarbij een dubbel onderscheid: enerzijds tussen de ex 
ante en de ex post evaluaties, anderzijds tussen de macro- en de micro-economische 
modellen die daarbij worden gebruikt.

Ex ante evaluaties maken gebruik van modellen waarin de beleidsinstrumenten, zoals 
bvb. het tarief van de socialezekerheidsbijdragen, opgenomen zijn als parameters. Die 
kunnen worden veranderd bij een “run” van het model. Vergelijking van de resultaten 
van het model mét en zonder verandering van de relevante parameters resulteert in 
een inschatting van de effecten van een maatregel. De meeste analyses besproken in 
hoofdstuk 3 betreffen dergelijke ex ante evaluaties. Ex post evaluaties daarentegen 
maken gebruik van de geobserveerde werkelijkheid vóór en na de invoering van een 
maatregel. Ze proberen het effect van de lastenverlaging op de doelvariabele (werk-
loosheidsduur, tewerkstellingsduur) te identificeren door na te gaan wat het effect zou 
zijn geweest op de tewerkstelling of werkloosheid wanneer de lastenverlaging niet 
zou zijn doorgevoerd. Hiertoe vergelijkt men de resultaten van de begunstigden van 
de maatregel met de resultaten van een controlegroep die niet van de lastenverlaging 
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heeft genoten. Met econometrische technieken wordt geprobeerd het effect van de 
maatregel af te zonderen van andere veranderingen in de beschouwde periode. Een 
belangrijk voorbeeld van dergelijke ex post evaluatie is de studie van Cockx e.a.., die 
besproken wordt in dit derde hoofdstuk.

Het onderscheid tussen macro- en micro-economische evaluaties daarentegen is – vol-
ledig in lijn met de recente evoluties in de economische theorie – minder scherp. Het 
verwijst naar de aard van het model dat gebruikt wordt bij de ex ante evaluaties. We 
gebruiken de term “macro” voor die modellen die zich niet beperken tot de partiële 
analyse van het effect van een lastenverlaging op bvb. hetzij de vraag- hetzij de aan-
bodcurve op de arbeidsmarkt, maar meer algemeen alle interacties tussen markten, 
zowel factormarkten als outputmarkten, en feedbackeffecten (van bvb. hogere net-
tolonen op de consumptie, of van de financiering van de lastenverlaging) in rekening 
brengen.89 We bespreken deze “macro”-evaluaties in secties 2, 3 en 4 van dit derde 
hoofdstuk. Daarbij komen zowel meer traditionele macromodellen aan bod, waarbij 
de klemtoon ligt op geschatte econometrische relaties tussen de belangrijkste econo-
mische variabelen (secties 2 en 3, gebaseerd op de resultaten van het Federaal Planbu-
reau), als een CGE-model dat gebaseerd is op een calibratie van gedragsvergelijkingen 
(sectie 4 waarin het model van Sneessens wordt besproken).90 De micro-economische 
evaluaties focussen in detail in op één aspect of maatregel van het arbeidsmarktbeleid. 
Dat detail en die grondigheid kunnen ze slechts bereiken door het algemene beeld (via 
bvb. indirecte effecten) te vernauwen tot een “partiële” analyse. We bespreken twee 
voorbeelden van dergelijke micro-economische analyses. Het eerste betreft een ex 
ante evaluatie van de werkbonus en de – meer algemene – hervorming van de perso-
nenbelasting aan de hand van een geschat micro-econometrisch arbeidsaanbodmodel 
(de studie van Orsini in sectie 5). De tweede betreft de micro-econometrische evalu-
atie van de structurele lastenverlaging, het voordeelbanenplan en de inkomensgarantie 
(de studie van Cockx in sectie 6).

Uit deze inleiding zal het voor de lezer al duidelijk geworden zijn dat we dit tweede 
deel wat sterker formeel hebben uitgewerkt dan het eerste deel. De bespreking van 
diverse modellen noopt immers tot een beroep op precieze definities van de formele 
concepten die in die modellen gebruikt worden. We hopen dat dit er vooral toe bij-
draagt dat de lezer de conclusies van die verschillende modellen beter kan interprete-
ren en nuanceren.

89. In die zin zouden we de terminologie “macro” versus “micro” in veel gevallen ook kunnen vervangen door 
“algemeen” versus “partiëel”.

90. CGE staat voor “Computable General Equilibrium” model. Het is een “algemeen evenwichtsmodel” waar-
in de gedragsvergelijkingen zoals vraag- en aanbodfuncties afgeleid worden uit de micro-economische 
funderingen (zoals voorkeuren en technologie) en de prijsvorming gemodelleerd wordt zó dat de markten 
in evenwicht zijn. Deze relaties worden niet econometrisch geschat, maar gecalibreerd op een uitgangs-
punt, door de parameters zo te kiezen dat de baseline-dataset zo goed mogelijk gerepliceerd wordt.



HOOFDSTUK 1

Diagnose van de arbeidsmarkt

Zoals hierboven reeds gesteld, past de concrete Belgische arbeidsmarkt zeker niet 
binnen het keurslijf van het perfect competitieve model. Maar als conceptueel kader 
laat dit model ons wel toe de belangrijkste concepten (brutoloon, nettoloon, loonkost, 
loonwig) en hun relatie met de parafiscale lasten zoals werkgevers- en werknemers-
bijdragen accuraat te definiëren. Dat doen we in sectie 1. Daarna bespreken we ook de 
incidentie van de parafiscaliteit (wie betaalt uiteindelijk?) en de gevoeligheid van deze 
incidentie voor de elasticiteiten van vraag en aanbod naar arbeid (secties 2, 3 en 4).91

In sectie 5 en 6 verlaten we het gestileerde conceptuele kader van de perfect compe-
titieve arbeids markt en keren we terug naar de concrete Belgische arbeidsmarkt. We 
maken duidelijk hoe de conclusies bekomen in secties 1 tot 4 veranderen als we reke-
ning houden met minimumlonen, met loon onder handelingen tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties of met fricties op de arbeidsmarkt. We bekijken daarbij het 
effect van tewerkstellingssubsidies, en schakelen die gelijk met bijdrageverminderin-
gen. Inderdaad, in de mate dat we socialezekerheidsbijdragen als belastingen analyse-
ren, kunnen we bijdrageverminderingen ook als subsidies interpreteren.

1. Brutoloon, nettoloon, loonkost en loonwig

Figuur 1 illustreert de belangrijkste concepten op de arbeidsmarkt, nodig om het effect 
van parafiscale heffingen te analyseren. Op de horizontale as stellen we de tewerkstel-
ling voor, op de verticale as het uurloon. De essentie van de parafiscaliteit komt tot 
uiting in de drie verschillende loonconcepten die in de figuur voorkomen: brutoloon, 
nettoloon en loonkost. De link tussen deze loonconcepten wordt gevormd door de 
sociale bijdragen.

Zowel de werknemers- als de werkgeversbijdragen worden uitgedrukt als een percen-
tage van het contractueel vastgelegde brutoloon. We stellen het brutoloon voor door 
de variabele W. Met een werknemersbijdrage ten belope van n, wordt het nettoloon 
gegeven door:

Wn = W ⋅ ((1 – n) (1.1)

91. Deze analyse herneemt in feite paragraaf 1.3.1 uit deel één van dit boek, waar het concept van “belas-
tingwig” werd uitgelegd (zie ook Figuur 7 in diezelfde paragraaf). Hier passen we het algemene concpet 
“belastingwig” toe op de arbeidsmarkt.
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In België bijvoorbeeld bedraagt de werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid 
13,07%.92 Ook de werkgevers betalen een sociale bijdrage voor elk gekocht uur ar-
beid. In de private sector bijvoorbeeld bedraagt het standaard tarief in 2009 34,47%. 
Dat betekent dat de loonkost voor de onderneming kan worden voorgesteld als:

Wc = ⋅ (1 + c), (1.2)

waarbij c de werkgeversbijdrage voorstelt.

Figuur 1 – Brutoloon, nettoloon en loonkost op een competitieve arbeidsmarkt.
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In Figuur 1 wordt de beslissing van de werknemers voorgesteld door de aanbodcurve, 
die van de werkgevers door de vraagcurve. We verwijzen de lezer naar een inleidend 
boek micro-economie voor de afleiding van de aanbodcurve van arbeid.93 Het is een 
toepassing van het gedragsmodel van de rationele economische agent die zijn voorkeu-
ren maximeert onder beperkingen. In dit geval zijn de voorkeuren gedefinieerd over 
vrije tijd en consumptie (of beschikbaar inkomen in reële termen). De essentiële beper-

92. De lage lonen genieten van een korting op de werknemersbijdrage, zie sectie 3.2 van HOOFDSTUK 2.
93. We vermelden hier, natuurlijk niet exhaustief, volgende inleidende handboeken micro-economie: Bern-

heim, B. and Whinston, M. (2008), Microeconomics, McGraw Hill; Frank, R. (2005), Microeconomics 
and behavior, Mc Graw Hill; Hirshleifer, J., Glazer, A. and Hirshleifer, D., (2005), Price theory and appli-
cations. Decisions, Markets, and Information, Cambridge University Press; Morgan, W., Katz, M. and Ro-
sen, H., (2006), Microeconomics, McGraw-Hill. Een klassieker, maar dan op meer geavanceerd niveau, is 
Deaton, A. and Muellbauer, J., (1980), Economics and Consumer Behavior, Cambridge University Press. 
Specifiek voor arbeidmarkt vermelden we: Boeri, T. and van Ours, J., (2008), The economics of imperfect 
labour markets, Princeton University Press; Borjas, G. J. (2008), Labor Economics, McGraw-Hill; en 
Cahuc, P. and Zylberberg, A., (2004), Labor Economics, MIT Press.
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king bestaat erin dat elk uur dat niet gewerkt wordt (een uur vrije tijd) als kostprijs het 
nettouurloon heeft. Maar meer werken om meer te kunnen consumeren heeft dan weer 
minder vrije tijd tot gevolg. Het resultaat van dit model is dat werknemers hun arbeids-
aanbod laten afhangen van het reële nettoloon Wn/P, waarbij P een prijsindex voorstelt, 
en van andere factoren, voorgesteld door een vector van variabelen zn. Deze laatste 
bevatten zowel socio-demografische kenmerken (bvb. leeftijd of gezinssituatie, die be-
palende factoren zijn in de voorkeuren), als institutionele karakteristieken (bvb. het 
bestaan van een werkloosheidsverzekering of een gegarandeerd minimuminkomen). 
Aangezien we in wat volgt de prijsindex P constant veronderstellen, kunnen we zonder 
verlies aan algemeenheid die prijsindex gelijk aan 1 stellen. We kunnen de aanbodcur-
ve van arbeid – die meteen ook de vraag naar vrije tijd is – en waarbij de aangeboden 
hoeveelheid arbeid LS afhangt van de vermelde factoren, dan als volgt samenvatten:

LS = S (Wn; zn) (1.3)

Dat verband wordt voorgesteld door de oplopende volle lijn in Figuur 1. Bemerk dat 
we in dat geval het nettoloon Wn aflezen op de verticale as.

Door echter gebruik te maken van vergelijking (1.1) kunnen we het arbeidsaanbod in 
(1.3) ook uitdrukken in functie van het brutoloon W:

LS = S(Wn; zn)

 = S (W(1 – n); zn) (1.4)

 = S’(W; n; zn)

Op de laatste lijn van vergelijking (1.4) verschijnt het arbeidsaanbod nu als een andere 
functie, S’, en wel van het brutoloon (zodat de verticale as een andere interpretatie 
krijgt). Ze wordt voorgesteld door de oplopende stippellijn in Figuur 1. Om een ge-
geven hoeveelheid arbeid aan te bieden, vraagt de werknemer bij ongewijzigde voor-
keuren tussen vrije tijd en inkomen, hetzelfde nettoloon als voorheen. Maar aangezien 
hij er sociale bijdagen op betaalt, is het brutoloon dat hij vraagt hoger. Dat verklaart 
de verschuiving naar omhoog van de aanbodcurve van arbeid.94

Op dezelfde manier kunnen we ook de vraag naar arbeid door de werkgevers uitdruk-
ken in functie van twee concepten: de loonkost en het brutoloon. Een analoog micro-

94. We kunnen ze ook interpreteren als een verschuiving naar links. Voor een gegeven brutoloon zou de 
werknemer zonder werknemersbijdragen meer arbeid aanbieden dan met sociale bijdragen. Inderdaad 
zonder werknemersbijdragen zou het brutoloon samenvallen met het nettoloon en zitten we op de curve 
S(Wn;.). Na invoering van de werknemersbijdragen en bij hetzelfde brutoloon bevinden we ons op de 
curve S’(Wn;.) die links ligt van de oorspronkelijke curve. De wenteling naar boven of naar links wordt 
duidelijk a.h.v. een algebraïsch voorbeeld (dat trouwens gebruikt werd in Figuur 1). Stel dat het arbeids-
aanbod in functie van het nettoloon wordt weergegeven door de lineaire vergelijking: LS = – 250 + 50Wn, 
zodat de inverse aanbodvergelijking luidt:   
 
 W LS s= +5

1

50
.
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economisch gedragsmodel waarin de onderneming haar winst maximeert onder de 
technologische beperking leidt tot een vraag naar de productiefactor arbeid tot op 
het punt waar de marginale opbrengst van een bijkomend eenheid arbeid gelijk is 
aan de marginale kost van die bijkomende eenheid. De marginale opbrengst wordt 
bepaald door de marginale waardeproductiviteit van arbeid. Dat is de marginale fysi-
sche productiviteit van arbeid, m.a.w. de bijkomende output geproduceerd door een 
extra eenheid arbeid, vermenigvuldigd met de opbrengst van elke bijkomende eenheid 
output. We veronderstellen hier dat de onderneming prijsnemer is op de outputmarkt 
en bovendien dat het prijsniveau van de output, hierboven voorgesteld door P, over-
anderd blijft (we stelden het daarom gelijk aan 1). De marginale waardeproductiviteit 
en de marginale fysische productiviteit vallen derhalve samen. De marginale kosten 
van arbeid zijn gelijk aan het uurloon dat de onderneming moet betalen. Ook hier 
veronderstellen we prijsnemerschap: de werkgever kan zoveel arbeid aanwerven als 
hij wil tegen het geldende brutoloon. Voor een gegeven productiviteitsverloop zal de 
onderneming dan zoveel arbeid aanwerven tot de marginale productiviteit gelijk is 
aan de loonkost. De vraagcurve naar arbeid die uit dit gedragsmodel volgt, kan dan 
ook geschreven worden als een relatie tussen de gevraagde hoeveelheid arbeid LD, de 
loonkost Wc en een vector met andere bepalende factoren zc95:

LD = D(Wc; zc). (1.5)

Dat is de volle dalende lijn in Figuur 1.

Gebruik makend van vergelijking (1.2), die de loonkost uitdrukt in functie van het 
brutoloon W en de werkgeversbijdrage c, kan (1.5) echter ook geschreven worden als 
een vraagfunctie in functie van het brutoloon:

LD = D(Wc; zc)

 = D(W(1 + c); zc) (1.6)

 = D’(W; c; zc)

waarbij we opnieuw een nieuwe functie D’ introduceren (de dalende stippellijn in Fi-
guur 1). Voor een gegeven productiviteit van arbeid (weergegeven door curve D) kan 
de werkgever in totaal de loonkost uitbetalen. Maar gegeven de sociale bijdragen kan 

 Het is eenvoudig na te gaan dat de invoering van een werknemersbijdrage n, deze inverse aanbodcurve 
verandert naar:  
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Een positieve n zorgt dus voor een groter intercept op de verticale as en een steilere helling van de inverse 
aanbodcurve.

95. Alle factoren die de marginale fysische arbeidsproductiviteit beïnvloeden, zijn determinanten van de lig-
ging van de vraagcurve van arbeid. Indien kapitaal en arbeid complementair zijn in het productieproces, 
zal een uitbreiding van de kapitaalvoorraad tot gevolg hebben dat de marginale fysische productiviteit van 
arbeid toeneemt. Ook technologische vooruitgang kan de curve van de marginale fysische arbeidsproduc-
tiviteit doen verschuiven.
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hij als brutoloon minder uitbetalen dan de loonkost. De werkgeversbijdrage doet de 
vraagcurve naar beneden wentelen. 96

Aan de hand van Figuur 1 analyseren we nu de effecten van een gelijktijdige invoering 
van een werknemers- en werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid in een perfect 
competitieve arbeidsmarkt. Zonder sociale bijdragen wordt de situatie op de arbeids-
markt weergegeven door de aanbodcurve S en de vraagcurve D. De evenwichtstewerk-
stelling bedraagt L0 en het daarbij geldende brutoloon valt samen met het nettoloon en 
de loonkost: W W Wn c

0 0 0= = . De invoering van een verplichte (proportionele) werkne-
mersbijdrage aan de sociale zekerheid roteert de aanbodcurve naar boven tot S’, terwijl 
de invoering van een (proportionele) werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid de 
vraagcurve naar beneden roteert tot D’. In het nieuwe evenwichtspunt E1 is de tewerk-
stelling lager dan voor de invoering van de sociale bijdragen. In dat evenwichtspunt 
lezen we het nieuwe brutoloon W1 af, want de vraagcurve D’ en de aanbodcurve S’ 
zijn uitgedrukt in functie van het brutoloon. Om de corresponderende loonkost en net-
toloon af te leiden, keren we terug naar de oorspronkelijke vraag- en aanbodcurven 
D en S. In het nieuwe evenwichtspunt E1 wordt de loonkost weergegeven door het 
punt A op de vraagcurve D en het nettoloon door het punt B op de aanbodcurve S. De 
afstand AB is de fameuze loonwig: het verschil tussen de loonkost en het nettoloon, of 
Wc – Wn. Door gebruik te maken van de vergelijkingen (1.2) en (1.1) is het eenvoudig 
om aan te tonen dat de loonkloof uitgedrukt als een percentage van het brutoloon ge-
lijk is aan de som van de werkgevers- en de werknemersbijdragevoeten:

W W

W

c n
c n−

= +τ τ . (1.7)

Met een werknemersbijdragevoet van 13,07% en een werkgeversbijdragevoet van 
34,47% bekomen we in België in 2009 een parafiscale loonwig van 47,54% van 
het brutoloon.97 De parafiscale ontvangsten worden weergegeven door de rechthoek 
ABW Wn c

1 1 .

96. Ook hier maken we de wenteling duidelijk a.h.v. een algebraïsch voorbeeld (gebruikt voor de vraagcurve 
in Figuur 1). Stel dat de arbeidsvraag in functie van de loonkost wordt weergegeven door de lineaire ver-
gelijking: LD = 800-20Wc, zodat de inverse vraagvergelijking luidt:  
 
W L

c D= −40
1

20
.   

 
Ook hier is het eenvoudig na te gaan dat de invoering van een werkgeversbijdrage c, deze inverse vraag-
curve verandert naar:   
 
W L

c c

D=
+

−
+

40

1

1

20 1τ τ( )
.   

 
Een positieve c doet derhalve het intercept op de verticale as en de helling van de inverse vraagcurve 
afnemen.

97. Het betreft hier een voorbeeld toepassing van de standaard bijdragevoeten in 2009. In de praktijk worden 
lagere bijdragevoeten toegepast aangezien er zowel voor de werknemersbijdragen, en zeker voor de werk-
geversbijdragen, belangrijke verminderingen van toepassing zijn. We geven een omstandig overzicht van 
deze bijdrageverminderingen in HOOFDSTUK 2.
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Hoe gestileerd ook, Figuur 1 maakt enkele belangrijke inzichten duidelijk. Zo zien 
we dat enkel de concepten loonkost en nettoloon van belang zijn voor het gedrag van 
de economische agenten. Anders gesteld, in dit kader speelt het brutoloon geen rol. 
De gevraagde hoeveelheid arbeid wordt bepaald door de loonkost, de aangeboden 
hoeveelheid arbeid door het nettoloon. Als het brutoloon vrij kan bewegen, dan kan 
een gegeven waarde voor resp. nettoloon en loonkost bereikt worden met heel ver-
schillende brutolonen, wat uiteindelijk neerkomt op een arbitraire verschuiving van 
werknemers- naar werkgevers bijdragen en vice versa. Dat is wat we aantonen in de 
volgende pargraaf. Dat betekent met andere woorden dat het weinig zin heeft om de 
last van de belastingen voor de twee marktpartijen te vergelijken met dit brutoloon. 
De last voor de werkgever vinden we niet door de loonkost in het nieuwe evenwicht te 
vergelijken met het brutoloon, maar met de vroegere loonkost. De last voor de werk-
nemer bestaat uit het verschil tussen nettoloon in E

0 en in E1. Figuur 1 maakt duidelijk 
dat dit niet hetzelfde resultaat geeft als een vergelijking tussen enerzijds W

c
1  en W1 en 

anderzijds W
n

1  en W1. Hoe sterk deze verdeling van de belastinglast afwijkt van deze 
bekomen door de statutaire bijdragevoeten toe te passen op het brutoloon W1 hangt af 
van de hellingen van de vraag- en de aanbodcurven. Dat is het onderwerp van para-
graaf 4. Ook het tewerkstellingseffect van de invoering van sociale bijdragen (en dus 
ook het tewerkstellingseffect van een eventuele verlaging van de sociale bijdragen) 
wordt bepaald door de helling van de vraag- en de aanbodcurven.

2. De theoretische equivalentie van een bijdrage betaald door de 
werknemer en een bijdrage betaald door de werkgever

Figuur 2 bestaat uit twee panelen. In het linkerpaneel stellen we een arbeidsmarkt 
voor waarbij er enkel werkgeversbijdragen bestaan. In de terminologie en de voorstel-
ling van pargraaf 1 betekent dit dat enkel de vraagcurve naar beneden wentelt. De aan-
bodcurve LS = S(Wn) blijft ongewijzigd. Bovendien valt het nettoloon Wn hier samen 
met het brutoloon W. In het nieuwe evenwichtspunt E1 lezen we dus zowel het nieuwe 
nettoloon W

n
1  als het nieuwe brutoloon W1 af. De loonkost in het nieuwe evenwicht 

wordt weergegeven door het punt A, en de totale loonkloof bedraagt AE1.

In het rechterpaneel vetrekken we van het zelfde initiële evenwicht E0, en van dezelfde 
vraag- en aanbodcurven in functie van resp. loonkost en nettoloon. Alleen voeren 
we nu een werknemersbijdrage in plaats van een werkgeversbijdrage in. Die is zo 
gekozen dat ze dezelfde overheidsopbrengst genereert als in het linkerpaneel. Aange-
zien het tewerkstellingsevenwicht bepaald wordt door de oorspronkelijke vraag- en 
aanbodcurven, impliceert dat meteen ook dat we dezelfde loonkloof nodig hebben 
om dezelfde overheidsopbrengst te realiseren. De wenteling van de aanbodcurve is 
derhalve zó dat we hetzelfde tewerkstellingevenwicht L1 bereiken, en ook dezelfde 
loonkloof, hier weergegeven door de afstand E1B. Ook het nettoloon en de loonkost 
zijn dezelfde. Het enige wat verschilt, is het brutoloon W1. Aangezien we in het rech-
terpaneel geen werkgeversbijdragen hebben, valt het brutoloon W1 daar samen met de 
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loonkost W
c

1 . Kortom, Figuur 2 toont aan dat op het eerst zicht heel verschillende si-
tuaties vanuit economisch oogpunt in feite niet te onderscheiden zijn. In tegenstelling 
tot het afzonderlijke niveau van c of van n is wel de incidentie van de totale loonwig 
op respectievelijk de werkgever en de werknemer van belang. In beide panelen van 
Figuur 2 meten we dezelfde incidentie. Voor de werkgever stijgt de loonkost in beide 
gevallen van W

c
0  naar W

c
1 . Voor de werknemer daalt het nettoloon van W

n
0  naar W

n
1 , 

ongeacht of dat het gevolg is van een werkgevers- dan wel van een werknemersbij-
drage. Bemerk dat een cruciale veronderstelling hierbij is dat het brutoloon vrij kan 
bewegen. In sectie 5 tonen we aan dat als bvb. het minimumloon gedefinieerd is in 
termen van dit brutoloon, de hier besproken equivalentie niet langer opgaat.

De grafische analyse uit Figuur 2 is ook algebraïsch eenvoudig af te leiden. We ver-
trekken daarvoor van de vergelijkingen die de loonkost, resp. het nettoloon uitdrukken 
in functie van het brutoloon. Wanneer we in de vergelijking van de loonkost (vergelij-
king (1.2)) het brutoloon vervangen door vergelijking (1.1), dan krijgen we:

W Wc n
c

n=
+
−











1

1

τ
τ

, (1.8)

waarbij we de factor tussen vierkante haakjes kunnen interpreteren als één belasting 
bovenop het nettoloon:
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. (1.9)

Figuur 2 – Theoretische equivalentie tussen een sociale bijdrage betaald door de werkgever en 
betaald door de werknemer.
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In (1.9) is het dus alsof er geen werknemersbijdrage meer is, enkel nog een werkge-
versbijdrage ten belope van τ *

c
. Anderzijds kunnen we met dezelfde twee vergelijkin-

gen ook het nettoloon uitdrukken in functie van de loonkost, hetzij door (1.2) in (1.1) 
te substitueren, hetzij door (1.9) gewoon te inverteren en een nieuwe werknemersbij-
dragevoet τ *

n
 te bepalen zodat de volgende vergelijking opgaat98:

W Wn c n

n
c n

c

= − 

=
+

+

1

1

τ

τ
τ τ

τ

*

*met: 
 (1.10)

3. Grafische analyse van een verandering van de sociale bijdragen op 
een perfect competitieve arbeidsmarkt

In ditzelfde gestileerde kader kunnen we nu zowel bijdrageverminderingen als te-
werkstellingsubsidies voorstellen. Die komen immers op hetzelfde neer voor wat be-
treft de verandering van resp. nettoloon of loonkost, voor een gegeven brutoloon. 
In Figuur 3 tonen we het effect van een bijdragevermindering voor de werkgevers. 
De vraagcurve naar arbeid, aangeduid door de stippellijn ′D W c( , )τ 0 , wentelt na de 
verlaging van de werkgeversbijdragevoet naar ′D W c( , )τ 1

, waarbij het subscript 0 en 
1 bij  verwijst naar resp. voor en na de verandering. In Figuur 3 verwaarlozen we de 
werknemersbijdragen.

Figuur 3 – Effect van een verandering in de werkgeversbijdrage.
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98. Het verschil tussen en komt in feite neer op de switch van een “tax exclusive base” naar een “tax inclusive” 
base. In de teller staat de totale bijdragevoet, uitgedrukt t.o.v. het brutoloon. In de noemer staat in het net-
toloon of de “tax exclusive base”, in de loonkost of de “tax inclusive” base.



Diagnose van de arbeidsmarkt    131

In het linkerpaneel van Figuur 3 stellen we het effect van deze lastenverlaging voor bij 
een relatief elastisch arbeidsaanbod (de arbeidsaanbodcurve verloopt tamelijk vlak). 
In het rechterpaneel wordt de analyse overgedaan met een relatief inelastisch arbeids-
aanbod (de arbeidsaanbodcurve verloopt eerder steil). De figuur is zo geconstrueerd 
dat het initiële evenwicht (en dus ook loonkost, brutoloon en nettoloon) in beide pane-
len hetzelfde is. De verschillende arbeidsaanbodelasticiteit beïnvloedt niet alleen het 
tewerkstellingseffect, dat vanzelfsprekend veel kleiner is bij een inelastisch aanbod. 
Het zorgt ook voor een belangrijk verschil in de verandering van resp. nettoloon en 
loonkost van eenzelfde verlaging van de werkgeversbijdragen. Daar waar de lasten-
verlaging voor de werkgevers in het linkerpaneel inderdaad leidt tot een substantiële 
daling van de loonkost, is dat in het rechterpaneel veel minder het geval. De lasten-
verlaging voor de werkgevers wordt hier in grote mate opgegeten door een verhoging 
van het nettoloon. Uiteindelijk is ook Figuur 3 weer een illustratie van het adagium 
dat een “belasting vaak niet is wat ze lijkt te zijn”. Niet de statutaire tarieven, maar 
wel vraag- en aanbodelasticiteiten bepalen de incidentie van de parafiscale lasten, en 
derhalve ook van de veranderingen erin. In de volgende sectie leiden we dit verband 
ook algebraïsch af.

4. Algebraïsche analyse van de incidentie van sociale bijdragen

Binnen het gestileerde model van een perfect concurrentiële arbeidsmarkt kunnen bo-
venstaande grafische vaststellingen worden veralgemeend. Daartoe definiëren we de 
elasticiteit van resp. aanbod van en vraag naar arbeid als volgt:
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, (1.11)
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. (1.12)

Bemerk hoe de elasticiteit van de vraag naar arbeid wordt uitgedrukt m.b.t. de loon-
kost, en die van het aanbod van arbeid m.b.t. het nettoloon. We gaan ervan uit dat de 
elasticiteit van de vraag negatief is, zodat de parameter D zelf positief is.

Die elasticiteiten kunnen we nu gebruiken om de verandering in de gevraagde en aan-
geboden hoeveelheid arbeid te schrijven als functie van verandering in de parafiscale 
lasten (via de verandering in de nettolonen en loonkost). Aangezien de gevraagde 
hoeveelheid arbeid afhangt van de loonkost (vergelijking (1.5)), kunnen we schrij-
ven:
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waarbij we in de tweede en derde regel van (1.13) gebruik maken van de relatie tus-
sen loonkost enerzijds en brutoloon en de werkgeversbijdrage anderzijds uitgedrukt 
in vergelijking (1.2). Op de laatste regel staat tussen haakjes een procentuele veran-
dering van de werkgeversbijdrage, en een procentuele verandering van het brutoloon. 
Wanneer we die respectievelijk weergeven door de verkorte notatie &τ

c
 en &W , dan 

krijgen we dat de procentuele verandering van de vraag naar arbeid, &LD  kan geschre-
ven worden als:

& & &L WD D c=− + ε τ .  (1.14)

Op analoge manier kunnen we, gebruik makend van (1.3) en (1.1), de verandering in 
het arbeidsaanbod schrijven als:
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 (1.15)

zodat we in termen van procentuele veranderingen krijgen:

& & &L WS S n=− − ε τ .  (1.16)

Een comparatief statische analyse beschrijft de overgang tussen twee evenwichten op 
de arbeidsmarkt. Startend van een evenwicht (LD = LS), impliceert dit dat de verande-
ringen beschreven door (1.14) en (1.16) ook aan elkaar gelijk moeten zijn. Dat leidt 
tot de volgende voorwaarde:
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ε τ ε τD c S nW W& & & &+ = − .  (1.17)

Vergelijking (1.17) kan nu worden opgelost naar de verandering in het brutoloon:

& & &
W

S n D c

D S=
−
+

ε τ ε τ
ε ε

,  (1.18)

en ook naar de verandering in resp. loonkost, nettoloon en evenwichtstewerkstelling:
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Vergelijking (1.21) maakt duidelijk dat het tewerkstellingseffect kleiner is naarmate 
de elasticiteiten kleiner zijn. Bovendien bestaat de factor tussen vierkante haakjes in 
vergelijkingen (1.19), (1.20) en (1.21) enkel uit de som van de veranderingen in werk-
nemers- en werkgeversbijdrage. Dat illustreert opnieuw het feit dat het in deze context 
van geen belang is welke bijdrage precies wordt veranderd.

We illustreren het effect van een verlaging van de parafiscale lasten op nettoloon en 
loonkost aan de hand van één voorbeeld. Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat 
de elasticiteit van het geaggregeerde arbeidsaanbod niet veel van nul verschilt. De 
elasticiteit van het aggregaat is immers een gewogen gemiddelde van een positieve 
arbeidsaanbodelasticiteit van vrouwen en een licht negatieve van mannen (zie Cahuc 
et Zylberberg, 2001).99 We kunnen daarom vereenvoudigend stellen dat het arbeids-
aanbod perfect inelastisch is (S = 0).Het spreekt vanzelf dat een verlaging van de 
parafiscale lasten in dit geval geen extra tewerkstelling genereert (zie (1.16)). Boven-
dien leren (1.19) en (1.20) dat de verlaging van de parafiscale lasten volledig wordt 
doorgerekend in een stijging van het nettoloon, en dat de loonkost niet verandert.

De vraag is natuurlijk in welke mate de resultaten besproken in bovenstaande 
secties 2, 3 en 4 eigen zijn aan het onrealistisch zuiver model van de perfect com-
petitieve arbeidsmarkt. Daarom beschrijven we in de volgende sectie de Belgische 
arbeidsmarkt in de realiteit en gaan we na hoe de incidentie van sociale bijdragen (en 
de eventuele verlaging ervan) eruit ziet binnen dit meer realistische kader.

99. Derhalve domineert bij de mannen het inkomenseffect het subsititutie-effect van een stijging van het netto-
loon.
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5. Incidentie van de tewerkstellingssubsidies op de Belgische 
arbeidsmarkt in de realiteit

Sinds een dertigtal jaar gaat België gebukt onder een grote structurele werkloosheid. 
In deze paragraaf gaan we na hoe de overheid die werkloosheid met behulp van te-
werkstellingssubsidies kan aanpakken. We vertrekken hierbij van de weerslag van de 
tewerkstellingssubsidies op een perfect competitieve arbeidsmarkt als toepassing van 
de principes van de fiscale incidentie die we hierboven hebben uitgelegd. Een te-
werkstellingssubsidie kan inderdaad worden beschouwd als een negatieve belasting 
en haar incidentie op het loon en op de tewerkstelling is dus eenvoudigweg tegenge-
steld aan de incidentie van een belasting. De arbeidsmarkt wordt echter gekenmerkt 
door imperfecties. Daarom gaan we hieronder ook na in welke mate de voorspellingen 
van het basismodel worden beïnvloed door de aanwezigheid van een minimumloon, 
de vaststelling van de lonen op basis van onderhandelingen tussen de werkgevers- en 
vakbondsorganisaties en de aanwezigheid van fricties op de arbeidsmarkt. Bovendien 
veronderstelt het basismodel dat de subsidie van toepassing is op elke aangeworven 
werknemer en voor een onbepaalde duur. In werkelijkheid zijn de subsidies vaak tij-
delijk – zij vervallen na een bepaalde periode van tewerkstelling van de werknemers 
– en gericht op specifieke werknemers of banen. In paragraaf 6 bekijken we daarom 
de gevolgen van de verschillende toekenningsmodaliteiten van de subsidies.

Figuur 4 – “niet-neutraliteit” van de incidentie van de belasting in aanwezigheid van een mini-
mumloon (Wmin).
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Note:
Wmin + See = nettosalaris van de werknemer Wmin = nettosalaris van de werknemer; 
Wmin = salariskost van de werkgever Wmin – Ser = salariskost van de werkgever; 
W0 = salaris bij afwezigheid van Wmin en See Wmin = nettosalaris van de werknemer; 
See = bedrag van de subsidie See = bedrag van de subsidie
E0 = tewerkstellingsniveau voor subsidie = E1 = tewerk-

stellingsniveau na subsidie aan de werknemer
E2 = tewerkstellingsniveau na subsidie aan de werkgever U0 = werkloosheid voor subsidie
U1 = werkloosheid na subsidie aan de werknemer U2 = werkloosheid na subsidie aan de werkgever

In het vervolg stellen wij een “toelage” of “subsidie” gelijk met een “lastenvermin-
dering”, vermits de effecten ervan op het loon en de tewerkstelling gelijklopend zijn. 
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Bovendien maken wij geen onderscheid tussen de lasten die voortvloeien uit belastin-
gen en de lasten uit werkgevers- en werknemersbijdragen voor de Sociale zekerheid. 
Zoals we hierboven reeds opmerkten kunnen deze bijdragen in principe andere effec-
ten hebben dan een belastingverlaging, vermits het hier gaat om verzekeringspremies 
die de werknemers (en/of de werkgevers) bereid zijn te betalen om de met het werk 
verbonden risico’s te dekken (werkloosheid, ziekte, invaliditeit enz.). Voor zover de 
sociale zekerheid echter niet alleen een verzekering biedt maar ook in zorgt voor een 
herverdeling tussen rijk en arm, worden deze bijdragen vaak met belastingen gelijkge-
steld. In de tekst die volgt verwaarlozen we het verzekeringskarakter.

Paragrafen 1 tot 4 van dit hoofdstuk handelden over de fiscale incidentie van de be-
lasting op een perfect competitieve arbeidsmarkt. We toonden aan dat de impact van 
een loonsubsidie afhangt van de elasticiteiten van vraag naar en aanbod van arbeid 
(zie vergelijking (1.21)). Bij een zeer inelastisch arbeidsaanbod bijvoorbeeld is een 
beleid van loonlastenvermindering geen doeltreffend tewerkstellingsbeleid, want het 
heeft maar weinig effect op het tewerkstellingsniveau. De subsidie wordt bijna vol-
ledig omgezet in een loonsverhoging, ongeacht aan wie de subsidie wordt toegekend, 
werknemer of werkgever. Hierna gaan we na in hoeverre deze conclusie standhoudt 
in een imperfecte arbeidsmarkt. We bespreken achtereenvolgens de gevolgen van de 
invoering of het bestaan van een minimumloon, van loononderhandelingen tussen 
vakbonden en werkgevers, en van het bestaan van fricties op de arbeidsmarkt.

5.1 minimumloon

In België mag het brutomaandloon van een werknemer ouder dan 21 zonder anciën-
niteit (gemiddeld) niet minder bedragen dan 1.387,49 EUR, dit is het bedrag van het 
GGMMI (gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen).100 Bovendien leggen 
meerdere Paritaire Comités hogere minimumlonen op. Op een perfect competitieve 
arbeidsmarkt veroorzaakt dit minimumloon werkloosheid en heft het de eigenschap 
van “neutraliteit” van fiscale incidentie op: een vermindering van de werknemersbij-
drage zal een andere impact hebben op tewerkstelling en loon dan een vermindering 
van de werkgeversbijdrage.

Figuur 4 toont de gevolgen van een minimumloon Wmin dat hoger is dan het compe-
titieve loon, W0. Om de voorstelling te vereenvoudigen, hebben we verondersteld dat 
vóór de invoering van de subsidie geen lasten bestonden in hoofde van werkgever of 
werknemer, dus: loonkost = brutoloon = nettoloon. Vraag naar en aanbod van arbeid 
vóór de invoering van de subsidie worden resp. voorgesteld door D en S. Met een 
minimumloon Wmin boven het competitieve loon W0, ontstaat er een verschil tussen 
de aangeboden en de gevraagde hoeveelheid arbeid. Bij het minimumloon is de vraag 
naar arbeid gelijk aan E0, aangezien werkgevers nooit meer werknemers aanwerven 

100. Bedrag geldig op 1 januari 2009. Het GGMMI is lager voor jongere werknemers en hoger voor werkne-
mers met anciënniteit.
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dan hun vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod ovetreft deze arbeidsvraag ten belope 
van U0, zodat deze laatste de onvrijwillige werkloosheid voorstelt als gevolg van het 
minimumloon.

Bekijken we nu eerst paneel (a) waarin een subsidie S
ee

 wordt toegekend aan de werk-
nemers. Aangezien in Figuur 1 een belasting op arbeid de aanbodcurve van arbeid in 
functie van het brutoloon naar boven schuift, zal een subsidie nu de arbeidsaanbod-
curve naar beneden doen schuiven. Het minimumloon nu, wordt uitgedrukt in termen 
van het brutoloon (dat hier ook gelijk is aan de loonkost aangezien er geen werkge-
versbijdragen zijn). Daardoor kan een vermindering van de werknemers bijdragen op 
het niveau van het minimumloon zich nooit vertalen in een vermindering van de loon-
kost. De verschuiving van de arbeidsaanbodcurve, voorgesteld door S’, beperkt zich 
derhalve tot het deel voorgesteld in Figuur 4 (a). Aangezien de loonkost onveranderd 
blijft zal ook de arbeidsvraag en het tewerkstellingsniveau niet veranderen (E0 = E1).
Het nettoloon stijgt natuurlijk wel door de vermindering van de werknemersbijdragen, 
en is nu gelijk aan Wmin+See. Daardoor neemt ook het arbeidsaanbod toe, wat bij een 
onveranderde vraag naar arbeid leidt tot een verhoging van de werkloosheid van U0 
naar U1.

101

Figuur 5 – Incidentie van een subsidie voor de werkgever – in verhouding tot het loon (sw) – indien 
over de lonen wordt onderhandeld.

Emploi

Werkloosheidsvergoeding onafhankelijk van salaris Constante vervangingsratio

E
0 
= E

2

S

EmploiE
0

E
1

W

D

WS’

W
1

W
0

W
1
(1 – s)

WS

U
1

U
0

D’

S
W

W
2

W
2
(1 – s) = W

0

WS’ WS

U
0 
= U

2

D D’

(a) (b)

Note:
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W1 = nettosalaris na subsidie W2 = nettosalaris na subsidie
W1 (1-s) = salariskost na subsidie W2 (1-s) = salariskost na subsidie
E1 = tewerkstellingsniveau na subsidie E1 = tewerkstellingsniveau na subsidie
U1 = werkloosheid na subsidie U2 = werkloosheid na subsidie

E0 = tewerkstellingsniveau voor subsidie: U0 = werk-
loosheid voor subsidie

Paneel (b) van Figuur 4 stelt hetzelfde bedrag van subsidie voor, maar nu toegekend 
aan de werkgever. We weten uit Figuur 1 dat een belasting op de werkgever de arbeids-

101. Bij een perfect inelastisch arbeidsaanbod zou er ook geen verandering zijn in het arbeidsaanbod en zou dus 
ook de werkloosheid onveranderd blijven.
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vraag naar beneden schuift. In het geval van een subsidie verschuift de arbeidsvraag in 
functie van het brutoloon dus naar boven. Nog anders uitgedrukt: voor elk niveau van 
het brutoloon daalt de loonkost met het bedrag van de subsidie Ser. Bij het minimum-
loon wordt de loonkost dan Wmin–Ser en op de vraag naar arbeid lezen we af dat de 
gevraagde hoeveelheid toeneemt tot E2. Bemerk dat het aanbod bij het minimumloon 
perfect elastisch is en het nettoloon derhalve onveranderd blijft en gelijk is aan Wmin. 
De werkloosheid is gedaald van U0 tot U2 en de toename van de tewerkstelling is vol-
ledig bepaald door de elasticiteit van de arbeidsvraag (zoals hierboven beschreven in 
paragraaf 4). Kortom, de “neutraliteit” van de incidentie van de belasting m.b.t. de 
keuze tussen een verlaging van werkgevers- en wekrnemersbijdragen, is niet meer 
van toepassing wanneer er een minimumloon van toepassing is. Als het minimumloon 
bindend is, kan alleen een subsidie voor de werkgever een toename van de tewerkstel-
ling en een daling van de werkloosheid bewerkstelligen.

5.2 loononderhandelingen

In België worden lonen niet gevormd door het evenwicht tussen arbeidsvraag en ar-
beidsaanbod, maar op basis van onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en 
vakbonden. In dat geval zal een vermindering van de loonkosten, net zoals op een 
perfect competitieve arbeidsmarkt, slechts weinig effect hebben op het niveau van 
tewerkstelling en werkloosheid.102 Alleen is het mechanisme nu verschillend. Op een 
perfect competitieve arbeidsmarkt, is het beperkte effect het gevolg van een kleine 
elasticiteit van het arbeidsaanbod. In een context waarin de lonen in onderhandelin-
gen tot stand komen neemt het effect op tewerkstelling (en dus ook werkloosheid) af 
naarmate de vakbonden er beter in slagen een hoger loon te onderhandelen. Men kan 
aantonen dat, wanneer de subsidies proportioneel zijn met het loon, de lastendalingen 
op lange termijn geen effect hebben op het nettoloon, noch op tewerkstelling en werk-
loosheid (Pissarides, 1998).

We vatten de redenering samen in Figuur 5. In een kader waarin over lonen wordt 
onderhandeld, wordt het loonniveau niet meer bepaald door de intersectie van ar-
beidsvraag (D) en -aanbod (S), maar door de intersectie van de vraag naar arbeid 
en een loonvormingscurve (WS van “Wage Setting”), die het resultaat weergeeft van 
loononderhandelingen.103 Het loon is nu immers het resultaat van een onderhande-
ling, waarbij de vakbonden en de werkgevers elk proberen een zo groot mogelijk deel 

102. Hetzelfde geldt trouwens voor een daling van de personenbelasting, want zoals we verder zullen zien heeft 
de wijze waarop lonen gevormd worden geen effect op de hierboven geschetste neutraliteit van fiscale 
incidentie.

103. Als ook de markt van de geproduceerde goederen en diensten imperfect is, wordt de vraagcurve naar 
arbeid vervangen door een prijszettingscurve. De prijs van de geproduceerde goederen en diensten wordt 
dan bepaald door de marginale kost – die op korte termijn gelijk is aan de nominale loonkost – plus een 
marge, afhankelijk van de elasticiteit van de vraag naar de geproduceerde goederen en diensten. Aangezien 
de vertikale as het reële loon meet, kan men snel zien of deze prijszettingscurve hetzelfde verloop kent als 
de vraagcurve naar arbeid (Blanchard, 2003). Imperfecties op de outputmarkt beïnvloeden de conclusies 
niet, en daarom maken we er in de rest van de tekst abstractie van.
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van het surplus, ontstaan uit de verkoop van geproduceerde goederen en diensten, in 
beslag te nemen. Hoe groter de onderhandelingsmacht van de vakbonden, hoe hoger 
het onderhandelde loon. De onderhandelingsmacht zelf neemt natuurlijk toe naarmate 
de terugvalpositie (d.w.z. wat de werknemers krijgen ook als er geen akkoord bereikt 
wordt) beter is. Deze terugvalpositie wordt bepaald door de hoogte van de werkloos-
heidsvergoedingen en door de kans op het vinden van werk. Deze kans is des te klei-
ner (groter) naarmate de werkloosheid (tewerkstelling) groter is. Het verloop van de 
loonvormingscurve (WS) in Figuur 5 geeft deze intuïtie weer: de positie van de curve 
(of het intercept) wordt bepaald door de hoogte van de werkloosheidsvergoedingen. 
Hoe hoger de werkloosheids vergoedingen, hoe hoger de WS-curve zich bevindt. En 
de curve verloopt zelf stijgend in functie van het tewerkstellingsniveau (of dalend in 
de werkloosheid).

De werkloosheid meten we als de horizontale afstand tussen de curve WS en het ar-
beidsaanbod (S). We veronderstellen dat het arbeidsaanbod perfect inelastisch is, iets 
wat door empirisch onderzoek niet helemaal wordt tegengesproken. Bemerk dat de 
loonvormingscurve de arbeidsaanbodcurve nooit snijdt. Wanneer de werkloosheid tot 
nul gereduceerd is, kunnen de werknemers immers onmiddellijk elders werk vinden, 
zelfs zonder enig loonakkoord. Naarmate volledige tewerkstelling benaderd wordt 
kunnen vakbonden dus steeds hogere loneneisen stellen.

Zodra er een akkoord is over een loon, werven de werkgevers het aantal werknemers 
aan dat hun winst maximeert. Voor een gegeven loon wordt de winstmaximerende 
tewerkstelling beschreven door de vraagcurve naar arbeid D. Het loon W

0 en de even-
wichtstewerkstelling E0 in afwezigheid van loonsubsidies worden derhalve bepaald 
door het snijpunt van de vraagcurve D en de loonvormingscurveWS. Dit punt bepaalt 
ook de evenwichtswerkloosheid U0, die gelijk is aan het verschil tussen het aantal 
werknemers dat wenst te werken (S) en zij die effectief aangeworven worden (D) bij 
het loon W0.

Stel nu dat de overheid beslist de loonlasten te verlagen voor de werkgevers. Zoals 
voorheen doet deze lastenverlaging de vraag naar arbeid naar boven verschuiven, van 
D naar D’. Aangezien we een lastenverlaging veronderstellen die proportioneel is met 
het loon neemt de afstand tussen D en D’ toe met de loonhoogte. Maar het beleid 
heeft ook effect op de onderhandelingsmacht van de vakbonden. Vooreerst verkleint 
de toegenomen vraag naar arbeid de werkloosheid en vergroot dus de kans op het vin-
den van werk. Dit verbetert de terugvalpositie van de werknemer bij afwezigheid van 
een loonakkoord. Het nettoloon neemt toe op de curve WS tot in de intersectie met de 
nieuwe vraagcurve D’. Daar bovenop is er echter een tweede effect. Voor een gegeven 
niveau van werkloosheid en tewerkstelling, verhoogt de subsidie het surplus dat onder 
werkgevers en werknemers kan worden verdeeld. De werknemers slepen minstens 
een deel van deze extra marge in de wacht. In Figuur 5 wentelt de loonvormingscurve 
daarom naar boven, van WS naar WS’. In paneel (a) veronderstellen we daarbij dat 
de subsidie geen ivloed heeft op het niveau van de werkloosheidsvergoedingen. Het 
nieuwe onderhandelde nettoloon stijgt in dat geval naar W

1 de loonkost daalt, na aftrek 
van de lastenverlichting, van W1 naar W1(1-s). Vermits de loonkost daalt, werven de 
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werkgevers meer werknemers aan en neemt de tewerkstelling toe van E0 naar E1. Het 
tewerkstellingseffect zal groter zijn naarmate de loonvormingscurves en de vraag naar 
arbeid elastischer zijn en de onderhandelingsmacht van de vakbonden zwak is.

Deze analyse suggereert dat het tewerkstellingseffect van een subsidie kleiner is naar-
mate het onderhandelde loon meer stijgt. Pissarides (1998) toonde aan dat het tewerk-
stellingseffect zelfs volledig wordt geërodeerd door een stijging van het nettoloon 
wanneer de werkloosheidsvergoedingen een constante netto vervangingsratio impli-
ceren.104 Bij een constante vervangingsratio leidt een stijging van het nettoloon dat uit 
de onderhandelingen komt, ook tot hogere werkloosheidsvergoedingen. Die verho-
ging van de werkloosheidsvergoedingen versterkt op zijn beurt de terugvalpositie van 
de werknemers wanneer de loononderhandelingen met het patronaat mislukken. We 
stellen dit in paneel (b) voor als een loonvormingscurve die steiler wordt en het effect 
van de loonlastverlaging op tewerkstelling en werkloosheid volledig teniet doet: E2 = 
E0 en U2 = U0.

Verschillende studies tonen aan dat op lange termijn de vervangingsratio constant is. 
Dat komt omdat de werkloosheidsverzekering in België de werkloosheidsuitkeringen 
bepaalt in verhouding tot het loon. De uitkeringen zijn wel beperkt door een minimum 
en een maximum, die in principe enkel aangepast worden aan de index van de con-
sumptieprijzen. Maar aangezien de grenzen de loonontwikkeling in de economie niet 
volgen, komen nu en dan drukkingsgroepen in actie om de dreigende dualisering van 
de maatschappij aan te klagen. De overheid kan die druk niet blijvend negeren en trekt 
dan het niveau van de vergoedingen op.

Tot nu toe bespraken we enkel de verlaging van de werkgeversbijdagen. In principe 
zou een verlaging van werknemersbijdragen tot dezelfde conclusies moeten leiden. 
Alleen kan het zijn dat de equivalentie tussen effecten van een bijdragevermindering 
voor de werkgevers en voor de werknemers niet opgaat om twee redenen: (i) wanneer 
er een bindend minimaal brutoloon wordt onderhandeld (opgelegd door de wet of 
door een paritair comité), wat analoog is als een minimumloon op een competitieve 
arbeidsmarkt105; (ii) wanneer de toekenning van een subsidie aan de werknemers de 
onderhandelingsmacht van de vakbonden versterkt. In beide gevallen wordt het gun-
stige tewerkstellingseffect uitgehold.

104. Het netto vervangingspercentage is de verhouding tussen de (netto) werkloosheidsvergoeding en het net-
toloon.

105. Met een bindend minimumloon loopt de loonvormingscurve (WS) horizontaal. Als de loonvormingscurve 
niet verschuift, leidt een verlaging van werkgeversbijdragen tot een toename van de tewerkstelling die 
omgekeerd evenredig is met de elasticiteit van de vraag naar arbeid (zoals in Figuur 4). De werknemers 
zullen echter een deel van het aan de werkgever toegekende voordeel willen bemachtigen door een hoger 
minimumloon te eisen in de onderhandelingen. Dit kan een deel van het gunstig tewerkstellingseffect 
teniet doen.
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5.3 fricties op de arbeidsmarkt

Impliciet zijn we er tot nog toe van uitgegaan dat een werkzoekende altijd onmiddel-
lijk werk vindt tegen het geldende loon en dat een werkgever zijn vacatures onmid-
dellijk kan opvullen. In werkelijkheid wordt de arbeidsmarkt echter gekenmerkt door 
“fricties”: het duurt een tijd voor een werkzoekende en een werkgever elkaar vinden. 
Een verlaging van de loonlasten maakt werken aantrekkelijker door de verhoging van 
het nettoloon. Daardoor kan die verlaging in een arbeidsmarkt gekenmerkt door fric-
ties meer effect hebben op de tewerkstelling dan tot nu toe werd gesuggereerd. De 
werkloze zal door het verhoogde nettoloon immers meer inspanningen doen om werk 
te zoeken. Dat kan de werkloosheidsduur verminderen en bijgevolg ook de werkloos-
heid doen dalen.

De frictiewerkloosheid zal echter alleen dalen als de werkloosheidsvergoeding niet 
even snel stijgt als het nettoloon. Anders verdwijnt het voordeel van aan het werk te 
gaan ten opzichte van het blijven stempelen. In de vorige pargraaf hebben wij betoogd 
dat de vervangingsratio op lange termijn constant blijkt te zijn. De daling van de fric-
tiewerkloosheid zal zich dus enkel kunnen voordoen op korte of middellange termijn.

5.4 conclusie

Een beleid van lastenvermindering is niet echt veelbelovend wat betreft de strijd te-
gen de werkloosheid. Op lange termijn wordt de lastenvermindering immers volledig 
gerecupereerd in een verhoogd nettoloon. Enkel als de overheid de werkloosheidsver-
goedingen laat achterblijven ten opzichte van de ontwikkeling van de nettolonen kan 
er op korte en middellange termijn wel een impact zijn op de tewerkstelling. Deze 
negatieve conclusie wordt nog versterkt als ook de bijkomende distortie van de finan-
ciering van de lastenverlichtingen in rekening wordt gebracht. Zelfs als deze financie-
ring niet bestaat uit een extra belasting op arbeid, dan nog kan ze de tewerkstelling 
negatief beïnvloeden. In dat geval leidt een beleid van lastenverlagingen zelfs tot een 
toename van de werkloosheid.

Bemerk wel dat deze pessimistische conclusie enkel geldt voor een algemene las-
tenverlaging. Dat betekent niet dat een beleid van lastenverlagingen geen gunstige 
effecten kan hebben als het zich specifiek richt op bepaalde groepen van werknemers 
(een gerichte lastenverlaging) of ook als de lastenverlaging slechts tijdelijk geldt. In 
de volgende pargraaf behandelen we deze twee gevallen.

6. Verschillende modaliteiten om tewerkstellingsubsidies toe te kennen

6.1 moeten subsidies op specifieke doelgroepen gericht worden?

Er zijn verschillende redenen om tewerkstellingssubsidies op laaggeschoolde en/of 
laagverloonde werknemers te richten. Empirische studies (Cahuc en Zylberberg, 2001) 
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tonen aan dat het aanbod van en de vraag naar laaggeschoolde arbeid elastischer 
zijn dan dat voor geschoolde arbeid. Uit paragraaf 4 weten we intussen dat de im-
pact van een tewerkstellingssubsidie op een perfect competitieve arbeidsmarkt toe-
neemt met het product van de elasticiteiten van vraag naar en aanbod van arbeid (zie 
vergelijking 1.21).

Ook in een context waarin lonen worden gevormd door onderhandelingen tussen vak-
bonden en werkgevers, zijn er argumenten te vinden om subsidies op lage lonen te 
richten. Meerdere auteurs (bvb. Pissarides 1998) tonen aan dat een loonlastenverla-
ging die afneemt met het loon (in plaats van proportioneel zoals hierboven werd ver-
ondersteld) en die zelfs negatief wordt bij voldoende hoge lonen (een belasting dus), 
de tewerkstelling positief beïnvloedt, zelfs als de vervangingsratio constant blijft. Met 
dergelijke subsidie wordt het voor de vakbonden minder aantrekkelijk loonstijging te 
vragen, aangezien ze dan een groter deel van de subsidie verliezen. Deze verzwakking 
van de onderhandelingspositie leidt tot een minder steile curve WS in Figuur 5.106 Het 
snijpunt verschuift naar een lager nettoloon en een hoger tewerkstellingsniveau. Dit 
is een argument om loonlastenverlagingen te focussen op de lage lonen en/of laagge-
schoolde werknemers en de lastenverlaging zelf te financieren door een progressieve 
belasting. Dergelijk beleid van lastenverlaging kan derhalve zelfbedruipend worden. 
Bemerk trouwens dat het omdraaien van de argumentatie, m.n. het toekennen van 
subsidies aan hoge lonen, derhalve tot negatieve tewerkstellingseffectenkan leiden.

Het nettoloon laten stijgen kan wél gerechtvaardigd zijn als de inactiviteit of werk-
loosheid voortvloeit uit een “inactiviteits- en/of werkloosheidsval”. Een werknemer 
blijft dan vastzitten in een situatie van inactiviteit of werkloosheid omdat een hij be-
ter af is door inactief of werkloos te blijven dan door te werken. In België liggen de 
werkloosheidsvergoedingen onder de minimumlonen zodat het weinig waarschijnlijk 
is dat deze inactiviteitsval zich voordoet voor voltijdse werknemer. Anders ligt het 
voor deeltijdse werknemers. Daar kan het probleem zich wel stellen, als het recht op 
werkloosheidsvergoeding bijvoorbeeld verloren gaat door deeltijds te werken, maar 
het deeltijds inkomen lager ligt dan de werkloosheidsvergoeding.107 Een lastenverla-
ging die specifiek gericht wordt op laagverloonde deeltijdse arbeid zou in dit geval 
het nettoloon verhogen en een oplossing bieden voor deze inactiviteitsval. Bemerk dat 
werkloosheid in dit geval niet het gevolg is van een te hoog loon en dat bijgevolg het 
neutraliteitsprincipe opnieuw van toepassing is. Een verlaging van de werkgeversbij-
dragen zou derhalve tot hetzelfde resultaat leiden, namelijk een hoger nettoloon. Het 
is dit hoger nettoloon dat de werkloze ertoe aanzet werken te verkiezen boven inactief 
of werkloos te blijven. De inactiviteitsval wordt trouwens alleen weggewerkt als de 
werkloosheidsvergoedingen niet mee worden aangepast om de vervangingsratio con-
stant te houden.

106. Bemerk dat ook de vraagcurve D’ minder steil wordt omdat de subsidie progressief toeneemt naarmate het 
loon lager is. Dit versterkt het effect beschreven in de tekst.

107. Door de Inkomensgarantie-uitkering (IGU) kan een deeltijdse werknemer een gedeelte van zijn werkloos-
heidsinkomen behouden op voorwaarde dat zijn loon niet te hoog is en hij verder zoekt naar een voltijdse 
betrekking. De IGU is dus een vorm van subsidie voor de werknemer
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Bovenstaande analyse reikt argumenten aan om de tewerkstellingssubsidies specifiek 
te richten op laaggeschoolde, laagverloonde en deeltijdse werknemers. Meer in het 
algemeen kunnen we ook stellen dat subsidies bij aanwerving te verkiezen zijn bo-
ven tewerkstellingssubsidies, omdat zij het “zuiver verlies” (de zogenaamde over-
sijpelingseffecten) beperken: door zich vooral op de werklozen zelf te richten, loopt 
men minder kans om een arbeidsplaats te subsidiëren die er ook zonder subsidie zou 
geweest zijn. Maar dit voordeel moet ook genuanceerd worden aangezien er ook kos-
ten zijn ten gevolge van “substitutie-” en “verschuivings-”effecten. Enerzijds bestaat 
het risico dat de gesubsidieerde aanwerving gebeurt ten koste van andere werklozen 
of werknemers die niet voor de subsidie in aanmerking komen (“substitutie-effect”). 
Anderzijds kan de subsidie “oneerlijke” concurrentie meebrengen ten opzichte van 
ondernemingen die deze subsidies niet krijgen, en daar leiden tot ontslag van werk-
nemers (“verschuivingseffect”). Op die manier riskeert een aanwervingssubsidie bij-
voorbeeld het verloop van personeel te stimuleren zonder dat er netto aangroei van 
tewerkstelling plaatsgrijpt.

Uit de literatuur terzake blijkt dat deze indirecte gevolgen108 (oversijpeling, substitutie 
en verschuiving) in het algemeen belangrijk zijn (Martin en Grubb, 2001; Calmfors 
et al., 2002; voor België: Van der Linden, 1997). De grootte van de indirecte effecten 
hangt af van de mate waarin gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd werk substituten 
zijn. Daarom mag het subsidieniveau ook niet te bruusk veranderen tussen groepen 
werknemers die dichte substituten zijn van elkaar. Een subsidie kan bijvoorbeeld be-
ter geleidelijk afnemen met leeftijd, in plaats van strikt positief te zijn voor de groep 
jonger dan 30 en weg te vallen boven die leeftijd. Een werknemer van 29 jaar kan 
immers makkelijk een werknemer van 30 jaar vervangen. Het spreekt vanzelf dat de 
precieze inschatting van deze indirecte effecten enkel kan gebeuren aan de hand van 
een grondige macro-economische analyse.

6.2 De keuze tussen een structurele of tijdelijke subsidie

We noemen een subsidie structureel als ze van kracht blijft zolang de tewerkstelling 
duurt. Zij is tijdelijk indien zij na een bepaalde periode van tewerkstelling uitdooft. In 
de literatuur worden twee argumenten gegeven om tijdelijke subsidies te verkiezen:

een subsidie werkt de “productiviteitsval” weg, maar aangezien de productiviteit  –
van een werknemer over het algemeen toeneemt tijdens de tewerkstelling, kan het 
bedrag van de subsidie afnemen naargelang de tewerkstelling blijft duren;
als de subsidie tijdig wordt toegekend en niet al te lang van kracht is, kan een  –
tijdelijke subsidie kan verhinderen dat een werkloze terecht komt in langdurige 
werkloosheid.

108. Een indirect effect dat niet van de aard van de doelgroep van de subsidie afhangt, heeft te maken met de 
manier waarop de subsidie gefinancierd wordt. Zoals in de tekst reeds gesuggereerd beperkt deze nood 
aan financiering verder de impact van de subsidie. De lastenverlaging kan gefinancierd worden door een 
verhoging van de belastingen, door een vermindering van de uitgaven of door het aangaan van schulden. 
Het komt erop aan een financieringswijze te vinden die minder arbeidsplaatsen vernietigt dan de maatregel 
er kan creëren.
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We overlopen even beide argumenten.

Het geleidelijk wegwerken van de productiviteitsval��

Hierboven hebben we omstandig geargumenteerd dat een verlaging van de loonkost 
een remedie kan vormen voor de productiviteitsval op voorwaarde dat deze loonkost-
daling niet wordt omgezet in een verhoging van het nettoloon. Maar een subsidie die 
toelaat de productiviteitsval weg te werken, hoeft daarom niet gedurende de volledige 
periode van tewerkstelling dezelfde te blijven. Naarmate de werknemer zijn produc-
tiviteit verhoogt door aan het werk te zijn, wordt de subsidie meer en meer een zuiver 
verlies: de werknemer zou immers ook zonder de subsidie zijn werk kunnen behouden 
(Bell et al., 1999; Orszag en Snower, 2003). Anderzijds is ook duidelijk dat lonen 
van laaggeschoolde werknemers slechts traag toenemen (Blundell en Meghir, 2002, 
p. 23). Aangezien we veronderstellen dat lonen de productiviteit uitdrukken, betekent 
dit ook dat de productiviteit van laaggeschoolden slechts traag toneemt.109 Met deze 
slechts trage productiviteitstoename is het goed mogelijk dat de productiviteitswinst 
nog niet groot genoeg is om de stijging van de loonkost te compenseren op het mo-
ment dat de subsidie wegvalt. In dat geval zal de werknemer wellicht ontslagen wor-
den rond het aflopen van de subsidie of, bij een progressief dalende subsidie, wanneer 
de subsidie te klein wordt.

De geleidelijke “verstrikking” in de werkloosheid (hysteresis)��

Werkloosheid zelf kan er voor zorgen dan men steeds vaster in de werkloosheid blijft 
zitten. Dat wordt door economen “hysteresis” genoemd. Daar kunnen verschillen-
de oorzaken voor zijn: groeiende demotivatie bij het zoeken naar werk, een verlies 
aan competenties door langer uit het werk te zijn, of ook het aanwervingsgedrag van 
werkgevers als zij langdurige werkloosheid interpreteren als signaal van negatieve 
karakteristieken bijn de werknemer.

Deze laatste oorzaak lijkt op “statistische” discriminatie: een werkgever werft geen 
langdurig werkloze aan omdat deze gemiddeld gesproken een lagere productiviteit 
heeft dan iemand die minder lang werkloos is. Alleen gaat het hier wel slechts om ge-
middelden. Dat betekent dat er ook langdurig werklozen zijn met een hogere produc-
tiviteit, die door toeval nog steeds in de werkloosheid zitten. Maar werkgevers werven 
deze werklozen niet aan ten gevolge van een informatieprobleem: het is te duur om 
zoveel informatie te verzamelen dat men werklozen die langdurig werkloos blijven 
door tegenslag kan onderscheiden van werklozen die in de werkloosheid blijven zitten 
ten gevolge van hun lage productiviteit.

De hysterese-hypothese werd eerst op macro-economische gegevens getoetst. Maar 
naarmate gegevens beschikbaar kwamen over individuele loopbanen en kenmerken 

109. De lonen komen alleen overeen met de marginale productiviteit van arbeid op een competitieve arbeids-
markt waar competenties perfect van de ene naar de andere onderneming kunnen overgedragen worden. 
In werkelijkheid is de loonevolutie dus geen perfecte weerpsiegeling van de productiviteitsontwikkeling. 
Maar voor laaggeschoolde werknemers is de loonevolutie wel een goede benadering van de productivi-
teitsontwikkeling.
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van werklozen, kon men ook micro-economische gegevens gebruiken. De macro-eco-
nomische toetsing toonde duidelijk aan dat de kans om uit de werkloosheid te geraken 
afnam met de duur van de werkloosheid. Maar eigenlijk is dit fenomeen de revelatie 
van een puur selectieproces: werknemers met gunstige karakteristieken geraken eerst 
uit de werkloosheid. Het is dus niet echt de duur zelf van de werkloosheid die de 
ontsnappingskans verkleint. Neen, het zijn die werklozen die van bij het begin van 
hun werkloosheid karakteristieken hebben (opleidingsniveau, of regio bijvoorbeeld) 
die ongunstig zijn voor (her)inschakeling op de arbeidsmarkt, die langdurig werkloos 
blijven. Dientengevolge is langdurige werkloosheid eerder een gevolg dan een oor-
zaak van aanhoudend hoge werkloosheidscijfers.

Ook de econometrische toetsen op individuele gegevens bevestigen dat hysterese over 
het algemeen slechts een beperkte rol speelt (Machin en Manning, 1999, Cockx en 
Dejemeppe, 2005, Dejemeppe, 2005). Maar gebrek aan bewijs dat hysterese een be-
langrijk fenomeen zou zijn voor de werklozen in het algemeen, sluit natuurlijk niet 
uit dat het voor sommige bevolkingscategorieën wel een belangrijke factor is. Voor 
een populatie van jonge langdurige werklozen vinden Cockx et al. (2004) inderdaad 
dat, na controle voor observeerbare en niet observeerbare karkateristieken, de kans op 
aanwerving sterk afneemt met de werkloosheidsduur.

Deze empirische vaststelling van een negatieve correlatie tussen kans op aanwerving 
en werkloosheidsduur impliceert nog niet dat een tijdelijke tewerkstellingssubsidie 
altijd een goed instrument is. Als de hysterese bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door 
een probleem van motivatie bij de werkzoekende, dan zal dit probleem niet opgelost 
worden met een subsidie. Die laatste zorgt er enkel voor dat de werkzoekende meer 
jobs krijgt aangeboden. Als het probleem aan de motivatiekant ligt dan lijkt een beleid 
van begeleiding en hulp bij het zoeken naar werk meer aangewezen, want goedkoper 
en efficiënter. Ook bij een probleem van opleidingsniveau lijkt een opleidingspro-
gramma (eventueel gekoppeld aan opdoen van werkervaring) beter geschikt als beleid 
dan een tewerkstellingssubsidie.

Een tijdelijke subsidie kan wel een oplossing bieden voor de andere oorzaken van hys-
terese. En juist bij die andere oorzaken wordt duidelijk waarom de subsidie na verloop 
van tijd mag uitdoven. Als de werknemer bijvoorbeeld gewoon terug werkritme moet 
opdoen of beroepservaring aankweken, dan is een lange periode van subsidiëring on-
nodig. Ook bij hysterese die haar oorsprong vindt in “statistische discriminatie” kan 
een kortlopende aanwervingssubsidie volstaan om het obstakel uit de weg te ruimen. 
Werknemers die toevallig of door tegenslag in de langdurige werkloosheid verzeild 
zijn hebben enkel nood aan een nieuwe kans om hun kwaliteit en productiviteit te be-
wijzen. De subsidie is dan een vergoeding voor de werkgever voor de hogere kosten 
van aanwerving van deze werklozen die per ongeluk in de langdurige werkloosheid 
beland waren. Hysterese die haar verklaring vindt in deze asymmetrische informatie, 
verantwoordt derhalve een subsidie die uitdooft van zodra de productiviteit van de 
werknemer duidelijk is geworden voor de werkgever. Eigenlijk kan dat reeds na een 
korte periode van tewerkstelling.
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Ons besluit is dat het probleem van hysterese bij langdurige werkloosheid minder 
groot is dan wat oppervlakkige analyses over ontsnappingskansen uit de werkloosheid 
vaak lijken te veronderstellen. Een tijdelijke tewerkstellingssubsidie kan wel verant-
woord zijn voor specifieke groepen van werklozen waarvoor hysterese wel een pro-
bleem vormt. Maar in dat geval, hebben we geargumenteerd, mag de subsidie al snel 
na de aanwerving uitdoven.





HOOFDSTUK 2

overzicht van maatregelen om  
de loonlast te verlagen (1982-2007)

In dit hoofdstuk schetsen we een panoramisch beeld van de tientallen maatregelen die 
de laatste 25 jaar genomen werden om de parafiscale lasten te verminderen. Na een 
algemeen overzicht in paragraaf 1 proberen we wat orde te brengen in het kluwen van 
maatregelen door ze onder te verdelen in maatregelen die een verlaging van de werk-
geversbijdrage beogen (de vraagzijde van de arbeidsmarkt, paragraaf 2) en deze die de 
werknemersbijdragen verlagen (de aanbodzijde van de arbeidsmarkt, paragraaf 3). Na 
de uitgebreide bespreking in Hoofdstuk 1 is intussen wel duidelijk geworden dat deze 
classificatie niet noodzakelijk samenvalt met maatregelen die de loonkost verlagen, 
respectievelijk het nettoloon verhogen. We beginnen met een algemene schets van de 
maatregelen in paragraaf 1.

1. Algemeen overzicht

Tabel 1 en Tabel 2 geven een historisch overzicht van de loonlastenverlagingen tijdens 
de periode 1982 tot 2007 (voor de legende, zie Box 1). In de mate van het mogelijke 
werd de informatie voor het verleden georganiseerd in functie van de doelgroepen die 
worden geïdentificeerd door het huidige beleid.110, 111

De tweede rij in de tabellen toont hoe de totale loonlastenverlagingsvoet (in procent 
t.o.v. het brutoloon) in de jaren ’80 rond 0,9% fluctueerde. Begin jaren ’90 begon 
ze echter te dalen tot slechts 0,5%. Een resem van nieuwe maatregelen, toegespitst 
op de laagverloonden, de langdurig werklozen, de jongeren en de herverdeling van 
arbeid, deden vanaf medio jaren ’90 het percentage weer geleidelijk stijgen naar 8% 

110. De gegevens hebben betrekking op de ondernemingen en verwaarlozen de bijdrageverminderingen in het 
kader van de loonmatiging voor de universiteiten en de aanwerving van gesubsidieerde contractuelen in 
de openbare sector. Zijn ook uit de analyse gehouden: de maatregelen voor de onthaalouders en de kun-
stenaars (werknemersbijdrageverminderingen), de onderzoekers aan universiteiten en wetenschappelijke 
instellingen (korting op de door te storten bedrijfsvoorheffing), de herverdeling van arbeid in de openbare 
sector, de lonenubsidies voor de aanwerving en integratie van mindervaliden, de subsidies voor leerlingen, 
stagiairs en werknemers in opleiding, de maatregelen die via een vermindering van de vennootschaps-
belastingen gaan, lonenubsidies voor begeleiders van geplaatste werknemers in het sociale non-profit-
circuit.

111. Bron: FPB, PP79 (1982-1994); RSZ, bestanden oud systeem (1995-2002); RSZ, bestanden nieuw systeem 
(2000-2006); FPB, eigen berekeningen m.b.v. STATBASE en HERMES (vanaf 2007).
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in 2007. Eerst gebeurde dit uitsluitend via werkgeversbijdrageverminderingen, dan 
ook via loonsubsidies en geleidelijk ook via gerichte verminderingen van de werkne-
mersbijdrage.

Binnen de verminderingen van de werkgeversbijdrage steeg het aandeel van de voor-
waardelijke loonlastenverlagingen. Deze verlagingen zijn gebonden aan een tewerk-
stellingsverplichting en/of gericht op een specifieke categorie van werklozen. Tot be-
gin jaren ’90 bedroeg het aandeel van deze voorwaardelijke verminderingen hoogstens 
10%, maar in de tweede helft van de jaren ’90 steeg het gevoelig naar een vork van 20 
à 40%. In 1999 werden de onvoorwaardelijke verminderingen van de werkgeversbij-
drage gestroomlijnd en versterkt in de vorm van wat bekend staat als de ‘Structurele 
Maatregel’. Daardoor is het aandeel van de voorwaardelijke verminderingen terug 
gaan dalen tot ongeveer 10%. Maar na de inpassing van de meestal voorwaardelijke 
doelgroepenverminderingen in de Structurele Maatregel in 2004 is het aandeel van de 
voorwaardelijke verminderingen terug gestegen naar 14%.

Een andere trend is het toenemend én veralgemeend gebruik vanaf 1997 van loonsub-
sidies via velerlei kanalen, met als resultaat een aandeel van 30% in de loonlastenver-
lagingen in 2007. Eerst via de Sociale Zekerheid in de vorm van gerichte subsidies 
voor extra werkgelegenheid in de non-profitsector en tijdelijke subsidies voor de aan-
werving van langdurig werklozen voor perifere jobs en via permanente subsidies voor 
bestaande en bijkomende werkgelegenheid in de witte huishoudelijke dienstensector. 
En ten slotte ook via de federale fiscaliteit: eerst voor een beperkte categorie van pres-
taties in de profitsector en vervolgens via een algemene maatregel voor alle bestaande 
en bijkomende werkgelegenheid in de profitsector.

De verminderingen van werknemersbijdragen – bijna exclusief bedoeld voor de laag-
verloonden – zijn een recenter fenomeen maar hun aandeel is sinds 2000 wel gegroeid 
naar 9% van de loonlastverlagingen.
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Box 1: Loonlastenverlagingen 1982-2007 (zie tabellen 1 en 2)

1982 – 1. Maribel 1 (procentpuntkorting)

1983 – 2. Maribel 1 (forfaitair)

1983 – 3. KB 111: Plan-plus-één, een werkgeversbijdragevermindering voor de aanwer-
ving van een eerste werknemer.

1984 – 4. KB 230: Werkgeversbijdragevermindering voor de aanwerving voor onbe-
paalde duur van een gewezen stagiair (tot 2000).

1987 – 5. KB 483: Werkgeversbijdragevermindering voor de aanwerving van een eerste 
huisbediende – we maken abstractie van de fiscale vrijstelling (sinds 1986?) voor de 
werkgever die aan de aanwerving van de eerste huisbediende is gekoppeld.

1987 – 6. KB 495: Werkgeversbijdragevermindering voor de aanwerving van een jon-
gere in het kader van een leerovereenkomst.

1987 – 7. KB 498: Werkgeversbijdragevermindering voor de aanwerving van een jonge 
werkloze of een langdurig werkloze.

1987 – 8. KB 499: Werkgeversbijdragevermindering voor de aanwerving van moeilijk 
tewerkstelbare jongeren.

1988 – 9. Programmawet van 1988: Samensmelting van KB nr.111 en KB nr.498 (in 
uitdoving vanaf 1994, tot 1996).

1994 – 10. Wet van 1994: Werkgeversbijdrageverminderingen via Jongerenbanenplan 
(tot 1997/98).

1994 – 11. Werkgeversbijdrageverminderingen voor laagverloonden.

1994 – 12. Werkgeversbijdrageverminderingen voor bijkomende werkgelegenheid in 
het kader van een bedrijfsplan voor de herverdeling van arbeid (tot 2000).

1995 – 13. Voordeelbanen (uitdoving vanaf 2002 als gevolg van Planactiva).

1995 – 14. Werkgeversbijdrageverminderingen voor bijkomende banen in het kader 
van een sectoraal plan voor de werkgelegenheid (tot 1998).

1996 – 15. Werkgeversbijdrageverminderingen voor werknemers ter vervanging van 
loopbaanonderbrekers en deeltijds vervroegd gepensioneerden.

1997 – 16. Plan-plus-2 en Plan-plus-3.

1997 – 17. Sociale Maribel.

1997 – 18. Verbetering van Maribel-bis en Maribel-ter.

1998 – 19. Dienstenbanen (uitdoving vanaf 2002 tot 2005 als gevolg van Planactiva), 
met een luik werkgeversbijdrageverminderingen en een luik loonsubsidies.

1998 – 20. Werkgeversbijdrageverminderingen voor de overgang naar de 35-urenweek 
of 4-dagenweek (luik ‘Vande Lanotte’ – tot 2002).

1999 – 21. Werkgeversbijdrageverminderingen voor de herinschakeling van moeilijk te 
plaatsen werklozen.

1999 – 22. Inpassing van Maribel en Lageloonmaatregel in de Structurele Vermindering.
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2000 – 23. Werkgeversbijdrageverminderingen voor laaggeschoolde jongeren die onder 
de Startbanenverplichting vallen.

2000 – 24. Werknemersbijdrageverminderingen voor laagverloonden, eventueel ge-
combineerd met een belastingkrediet.

2002 – 25. Werkgeversbijdrageverminderingen voor de arbeidsduurvermindering onder 
de 38-urenweek of overgang naar de 4-dagenweek (luik ‘Onkelinx’).

2002 – 26. Planactivabanen, met een luik werkgeversbijdrageverminderingen en een 
luik loonsubsidies, ter vervanging van Diensten- en Voordeelbanen.

2002 – 27. Bijkomende werkgeversbijdrageverminderingen voor oudere werknemers, 
bovenop de Structurele Vermindering.

2003 – 28. Loonsubsidies voor huishoudelijke diensten die via het Dienstenchequesys-
teem worden aangeboden.

2003 – 29. Inlassing van een hogeloonmaatregel in de Structurele Vermindering.

2004 – 30. Geharmoniseerde Structurele Vermindering: inpassing van de doelgroepen 
‘Langdurig werklozen’, ‘Eerste aanwervingen’, ‘(Laaggeschoolde) jongeren’, en ‘Arbeids-
duurverkorting en arbeidsherverdeling’ in de Structurele Vermindering; uitbreiding ho-
geloonmaatregel.

2004 – 31. Loonsubsidies voor nacht- en ploegenarbeid via een korting op de doorstor-
ting van de bedrijfsvoorheffing.

2005 – 32. Loonsubsidies voor overuren via een korting op de doorstorting van de be-
drijfsvoorheffing, met een deel dat rechtstreeks de werkgevers ten goede komt en een 
deel dat rechtstreeks de werknemers ten goede komt.

2005 – 33. Loonsubsidies voor onderzoekers in ondernemingen via een korting op de 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.

2005 – 34. Werkbonus: versterking van de werknemersbijdrageverminderingen voor 
laagverloonden, maar afschaffing van het belastingkrediet.

2006 – 35. ‘Jongerenbonus’: bijkomende werkgeversbijdrageverminderingen voor jonge 
(18-29 jaar), laagverloonde werknemers in de profitsector in het kader van de Geharmo-
niseerde Structurele Vermindering.

2006 – 36. Loonsubsidies van het Vlaamse Gewest voor de aanwerving van oudere, 
laag- en middelhoogverloonde werknemers.

2007 – 37. ‘Ouderenbonus’: bijkomende werkgeversbijdrageverminderingen voor ou-
dere werknemers in de profitsector in het kader van de Geharmoniseerde Structurele 
Vermindering.

2007 – 38. ‘Jongerenbonus non-profit’: Loonsubsidies voor de aanwerving van jonge 
(18-29 jaar), laagverloonde werknemers in de non-profitsector.

2007 – 39. Algemene lonensubsidie via een korting op de doorstorting van de bedrijfs-
voorheffing.
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2. Vraagzijde van de arbeidsmarkt: verminderingen van de 
werkgeversbijdrage en loonsubsidies

Van in het begin werd het beleid van loonlastverlagingen voor de ondernemingen (via 
verminderingen van de werkgeversbijdrage en loonsubsidies) gekenmerkt door selec-
tiviteit en/of niet-lineariteit.

Via de verschillende Maribel-operaties (1982-1999) richtten de verminderingen van 
de werkgevers bijdragen zich naar werknemers met een arbeidersstatuut. Daardoor 
kwamen ze vooral de verwerkende nijverheid ten goede. Behalve in het eerste jaar 
waren de Maribel-bijdrageverminderingen daarenboven op forfaitaire leest geschoeid. 
De selectiviteit en niet-lineariteit werden versterkt door de invoering van de lagelo-
nenmaatregel (1994-1999), zijnde werkgeversbijdrageverminderingen voor laagver-
loonden, maar in dat geval voor zowel arbeiders als bedienden.

Ook ging het beleid zich geleidelijk richten naar heel specifieke bedrijfstakken113 of 
naar de aanwerving van specifieke categorieën van werklozen, een bekommernis die 
ook aanwezig is in het huidig beleid m.b.t. de langdurig werklozen, de laaggeschoolde 
jongeren, de werkgelegenheid in heel kleine ondernemingen, de herverdeling van ar-
beid en de non-profitsector.

De werkgeversbijdrageverminderingen in het kader van de Plan-plus-banen (‘Plus 1’ 
vanaf 1983, ‘Plus 2’ en ‘Plus 3’ later) moesten startende ondernemingen of éénmansza-
ken ertoe aanzetten om hun personeelsbestand met één tot drie eenheden uit te breiden.

Jongeren waren reeds vroeg een doelgroep via verminderingen van de werkgevers-
bijdrage krachtens de KB’s nr.230 (gewezen stagiairs, 1987) en nr.495 (leerjongeren, 
1987), nr.499 (moeilijk plaatsbare jongeren, 1987), de diverse Jongerenbanen-plan-
nen (1994), en de laaggeschoolden in een Startbaan (2000). Ook waren er belangrijke 
verminderingen van de werkgeversbijdrage voor de aanwerving van specifieke (uitke-
ringsgerechtigde) groepen van (langdurige) werklozen, eerst via KB nr.498 (aanwer-
ving jonge of langdurige werklozen) en dan via de diverse Voordeelbanen-plannen 
(1995), het Dienstenbanen-plan (1998), en het programma ‘Herinschakeling van 
moeilijk te plaatsen werklozen’ (1999). In een eerste stap tot vereenvoudiging werd 
beslist om de doelgroep ‘langdurig werklozen’ via de Planactiva-banen (2002) aan te 
pakken en de Voordeelbanen-plannen en het Dienstenbanen-plan te laten uitdoven. In 
de Planactiva-banen werden ook de initiatieven die zich richten naar het perifere deel 
van de ondernemingen, nl. de Sociale inschakelingseconomie (SINE) en de Doorstro-
mingsprogramma’s, geïntegreerd.

Ook verminderingen van de werkgeversbijdrage in het kader van arbeidsduurvermin-
deringen en arbeidsherverdelingen, op individuele of collectieve basis, werden re-

113. Oorspronkelijk waren de Maribelverminderingen exclusief bestemd voor arbeiders uit de verwerkende 
nijverheid, vanuit de redenering dat die blootgesteld was aan internationale concurrentie. De Europese 
Commissie vond die maatregel concurrentievervalsend wegens te selectief. Na een veroordeling door het 
Europees Hof van Justitie heeft de Belgische overheid die Maribelverminderingen moeten recupereren bij 
de begunstigden.
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gelmatig – met wisselend succes – gelanceerd of nieuw leven ingeblazen in 1994 (in 
het kader van een bedrijfsplan), 1998 (35-urenweek/4-dagenweek), 2002 (minder dan 
38-urenweek/4-dagenweek).

Al die speciale verminderingen van de werkgeversbijdrage waren gedefinieerd in pro-
centpuntkortingen (en waren niet forfaitair), ze waren initieel aanzienlijk qua ver-
laging (in sommige gevallen zelfs tot 100% van de wettelijke bijdragen), maar ze 
waren ook allemaal tijdelijk. Sommige programma’s (Diensten- en Planactiva-banen) 
combineerden de werkgeversbijdrageverminderingen met de “activering” van werk-
loosheidsvergoedingen, in feite loonsubsidies via de Sociale Zekerheid voor de aan-
werving van uitkeringsgerechtigde werklozen.

De operatie Sociale Maribel (1997)114- een tewerkstellingsubsidie via de Sociale Ze-
kerheid – moest de werkgelegenheid in de sociale sector stimuleren door bijkomende 
werkgelegenheid nagenoeg kosteloos te maken voor de werkgever. Vanaf 2007 moet 
de ‘Jongerenbonus non-profit’ – ook een tewerkstellingsubsidie via de Sociale Zeker-
heid – hetzelfde doen, maar dan specifiek voor laagverloonde jongeren in de non-
profit.

In 1999 werden de Maribel-operaties en de lagelonenmaatregel samengesmolten in 
de Structurele Maatregel en veralgemeend toegepast zodat alle onderscheid tussen 
bedienden en arbeiders en dus ook tussen de verwerkende nijverheid en de diensten-
sectoren wegviel. Wel bleven de speciale werkgelegenheidsprogramma’s los van de 
Structurele Maatregel bestaan. Daarenboven werd een nieuw, speciaal werkgelegen-
heidsprogramma ingevoerd nl. het Startbanenprogramma (2001). Het betreft een ver-
plichting om het personeelsbestand aan te vullen met werknemers jonger dan 26 jaar 
die werd gekoppeld aan bijkomende werkgeversbijdrageverminderingen indien die 
extra werknemers laaggeschoold waren. Ook voor de oudere werknemers (in eerste 
instantie 58 jaar of ouder, later vanaf 57 jaar), al of niet nieuw aangeworven, werden 
bijkomende (forfaitaire) werkgeversbijdrageverminderingen ingevoerd (2002). Ten 
slotte werden de hoogverloonden bedacht met een bijkomende procentpuntkorting op 
de werkgeversbijdrageverminderingen (2003, versterkt in 2004).

In 2004 werden onder de noemer van de Geharmoniseerde Structurele Maatregel 
de speciale werkgelegenheidsprogramma’s ingepast in de Structurele Maatregel 
en gehergroepeerd in de doelgroepen ‘Eerste aanwervingen’ (gewezen Planplus), 
‘Langdurig werklozen’ (in feite de verruimde Planactiva-banen, incl. sociale inscha-
kelingseconomiebanen), ‘Jongeren’ (laaggeschoolde startbanen), ‘Ouderen’ en ‘Ar-
beidsduurverkorting en arbeidsherverdeling’. Alleen een aantal kleinere doelgroepen 
(onthaalouders, kunstenaars, huisbedienden, baggeraars op zee, sleepvaart) werden 
uit het systeem gehouden. Later werden de leeftijdsgebonden werkgeversbijdragever-
minderingen uitgebreid: voor de laagverdienende jongeren tot 29 jaar een met andere 
doelgroepsupplementen cumuleerbare ‘Jongerenbonus’ (2006) en voor de doelgroep 
‘Ouderen’ een verlaging van de leeftijdsgrens naar 50 jaar (2007). Werkgeversbij-

114. In de Nationale Rekeningen eerst geboekt als een werkgeversbijdragevermindering, later als een tewerk-
stellingsubsidie via de Sociale Zekerheid.



156    Parafiscaliteit en arbeidsmarkt

drageverminderingen zijn nu als volgt samengesteld: een forfait, eventueel aangevuld 
met een loongebonden variabel bedrag (zowel voor lage als voor hoge lonen), plus 
eventueel een doelgroepgebonden forfait, dat cumuleerbaar is met de Jongerenbonus.

De verminderingen van de werkgeversbijdrage in de baggersector op volle zee (sinds 
1997) en de sleepvaartsector (sinds 2000) – een volledige vrijstelling van de werkge-
versbijdragen aan standaard tarief – vallen niet onder de Geharmoniseerde Structurele 
Maatregel en worden sinds 2000 aangevuld met een specifieke tewerkstellingsubsidie 
(zie verder). Ook voor de betaalde sportbeoefenaars geldt een eigen systeem van ver-
minderingen van de werkgeversbijdrage, nl. een plafonnering van het bedrag waarop 
de bijdragen berekend worden.

Intussen werd het gamma loonsubsidies, vroeger beperkt tot het Sociale Maribel-ris-
torno en de werkloosheidsactiveringen, uitgebreid en zijn de laatste jaren zelfs de be-
langrijkste bron van bijkomende lastenverlagingen geworden. Waar vroeger de loon-
subsidies een uitgesproken non-profit karakter hadden (Sociale Maribel) of betrekking 
hadden op werknemers die niet echt bij de kernactiviteiten van de onderneming waren 
betrokken (Dienstenbanen), worden zij nu ook toegepast op winstzoekende marktac-
tiviteiten die bloot staan aan internationale mededinging. De meeste zijn op één of 
andere manier selectief. Huishoudelijke diensten worden gesubsidieerd door de RVA 
via een forfait per gepresteerd uur in het kader van dienstencheques (2003). Via pro-
centpuntkortingen op de door te storten bedrijfsvoorheffing zijn er loonsubsidies voor 
nacht- en ploegenarbeid (2004) en overuren (2005) in – de facto – de verwerkende 
nijverheid, voor onderzoekers binnen ondernemingen via allerlei deelprogramma’s115 
(vanaf 2005) en uiteindelijk via een algemene korting voor iedereen in de sector van 
de ondernemingen (2007). Voor de sociale sector werd het Sociale Maribel-ristorno 
aangevuld met een ‘non-profit jongerenbonus‘ (2007), die de kosten van bijkomende 
tewerkstelling van laagverloonde jongeren integraal moet financieren. Ook de Gewes-
ten kennen selectieve loonsubsidies toe aan de ondernemingen: reeds jaren bestaat een 
Waalse lonensubsidie voor de aanwerving (van laagverloonden) door kmo’s terwijl de 
Vlaamse regering een subsidie koppelt aan de aanwerving van oudere werklozen in 
laag- en middelhoogbetaalde functies (2006).

3. Aanbodzijde van de arbeidsmarkt: vermindering van de 
werknemersbijdrage en van de personenbelasting

3.1 Verlaging van de personenbelasting

Naast de algemene herziening van de belastingschijven en tarieven, geïntroduceerd in 
1999 en gefaseerd ingevoerd tot 2005, werden van 2000 tot 2002 aan de laagverloon-
de werknemers bijkomende lastenverlagingen via de personenbelastingen toegekend. 

115. Met als deelprogramma’s: Partnerships tussen ondernemingen en universiteiten of hogescholen (2005), 
PhD’s en burgelijke ingenieurs (2006), Young Innovative Companies (2006), en Masters (2007).
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Het ging om een “belastingkrediet” als onderdeel van een dubbelpakket met werkne-
mersbijdrageverminderingen. In het kader van de evaluatie van de maatregelen komen 
we in paragraaf 5.1 in detail terug op dit belastingkrediet, en de vervanging ervan door 
de werkbonus in 2004.

Sinds 2005 zijn er in een aantal bedrijfstakken ook kortingen op de door te storten 
bedrijfsvoorheffing op overuren, waarvan een deel de werknemers rechtstreeks ten 
goede komt.

3.2 Verlaging van de werknemersbijdrage

Sinds 2000 bestaan werknemersbijdrageverminderingen voor de laagverloonden, ini-
tieel in combinatie met een belastingkrediet (zie boven). Vanaf 2005 werd onder de 
noemer ‘Werkbonus’ het pakket werknemersbijdrageverminderingen gereorganiseerd 
en versterkt. De uitbreiding ervan werd deels gefinancierd door de afschaffing van het 
belastingkrediet. De werkbonus geeft aan een vork van laagst verloonden een vaste 
korting op de werknemersbijdrageverminderingen. Buiten die vork daalt het bedrag 
van de vermindering geleidelijk naar nul.

Sinds 2004 worden ook kortingen op de werknemersbijdrage toegekend aan werkne-
mers die na ontslag als gevolg van een herstructurering weer een baan hebben opge-
nomen.

Voorts maken we ook melding van loonsubsidies aan baggeraars op volle zee en 
sleepvaartlui (sinds 2000) via de niet-doorstorting van een deel van de werknemers-
bijdragen door de werkgevers aan de RSZ. Die korting komt de werknemers niet 
rechtstreeks ten goede, maar zijn bedoeld als loonsubsidies boven op de werkgevers-
bijdrageverminderingen voor dezelfde categorieën van werknemers.

4. Diverse premies

Een aantal andere subsidies ten gunste van de werknemers – voornamelijk via de RVA 
en niet gerapporteerd in Tabel 1 of Tabel 2 – zijn ingevoerd om de overgang van werk-
loosheid naar een job financieel aantrekkelijker te maken (bijvoorbeeld het behoud 
van anciënniteits- of gezinstoeslagen op werkloosheidsvergoedingen na aanvaarding 
van een job, mobiliteitspremie). Ook zijn er tal van premies voor werknemers en/of 
werkgevers – evenmin vermeld in bovenstaande tabellen – die de opleiding van leer-
lingen of volwassenen helpen financieren.





HOOFDSTUK 3

evaluatie van maatregelen om de loonkosten te verlagen

1. Inleiding

Na de beschrijving van de Belgische arbeidsmarkt in HOOFDSTUK 1, en het over-
zicht van de maatregelen in HOOFDSTUK 2, vragen we ons in deze paragraaf af of 
de maatregelen ook het beoogde effect hebben. We beginnen het hoofdstuk in para-
graaf 2 met een puur rekenkundige ‘impact’berekening van de loonlastenverlagingen 
op de loonwig. Aangezien veel van de loonlastenverlagingen degressief zijn (afnemen 
met het loon) kunnen ze leiden tot een snel toenemende loonwig voor hogere lonen. 
We illustreren dat met berekeningen voor enkele typegevallen. Om de verschillende 
beschikbare evaluaties te structureren, gebruiken we een dubbel perspectief. Vooreerst 
is er het onderscheid tussen ex ante en ex post evaluaties. Daarnaast kan de evaluatie 
gebeuren aan de hand van micro-economische dan wel meer algemene macro-econo-
mische modellen.

Met een “ex post” evaluatie wordt bedoeld dat men probeert na te gaan of een 
genomen maatregel na verloop van tijd het beoogde effect heeft uitgelokt. Vanuit 
wetenschappelijk oogpunt lijkt dit de meest natuurlijke manier om een maatregel te 
evalueren. Toch zijn ex post evaluaties eerder de uitzondering dan de regel. De reden 
daarvoor ligt in het feit dat het voor een ex post evaluatie niet volstaat te wijzen op 
toegenomen werkgelegenheidsgraden of aantal mensen die van een bepaalde maat-
regel genieten. De relevante vraag is de tegenfeitelijke vraag: wat zou er met de be-
gunstigden van de maatregel gebeurd zijn indien de beleidsmaatregel niet van kracht 
was geweest. Daarvoor heeft men dus niet alleen voldoende data nodig, zowel uit de 
periode voor de maatregel, als uit de periode na de genomen maatregel. Men moet 
ook econometrische technieken inzetten die het effect van de maatregel zelf kunnen 
isoleren van andere effecten die zich in de beschouwde periode hebben voorgedaan. 
Een voorbeeld van een dergelijke techniek is deze van de “differences-in-differences” 
of quasi-experimenten. Om de vraag te beantwoorden wat er met de begunstigden zou 
gebeurd zijn, indien de maatregel niet was genomen, gebruikt men een controlegroep. 
Deze bestaat uit de individuen die niet van de maatregel hebben genoten, en voor het 
overige zo goed mogelijk vergelijkbaar zijn met de begunstigden van de maatregel. 
Wat de data betreft, bestaat het ideaal scenario erin dat, voor een nieuwe maatregel 
wordt ingevoerd, al werk wordt gemaakt van de nodige dataverzameling. Zo kan, 
simultaan met het ontwerpen van een beleidsmaatregel al worden gedacht aan het 
implementeren van de evaluatie ex post van die maatregel. Beide voorwaarden zor-
gen ervoor dat er – althans in België – heel weinig wetenschappelijk onderbouwde 
ex post evaluaties voorhanden zijn. Een uitzondering betreft de studies van Cockx 
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et al (2004, 2005), die we bespreken in paragraaf 6. Daarin wordt op basis van een 
dataset met loopbaangegevens van jongeren tussen 1998 en 2001 het effect geschat 
van de structurele lastenverlaging, van het jongerenbanenplan, en van de minimum-
inkomensgarantie.

De veel ruimer voorradige “ex ante” analyses baseren zich op simulaties met een mo-
del om vooraf een inschatting te maken van de effecten van een maatregel. Daarom 
delen we deze ex ante analyses op naargelang het gebruikte model. Om de effecten 
van (verminderingen van) socialezekerheidsbijdragen te analyseren, hebben we ons 
in HOOFDSTUK 1 beperkt tot de effecten op de arbeids markt zelf. Dit is een zoge-
naamde partiële analyse. Zo leerde die analyse dat de werkgelegenheidseffecten van 
verminderingen van de werkgeversbijdragen beperkt kunnen zijn in een omgeving 
met minimum lonen en/of loononderhandelingen. Maar de effecten van bijdragever-
minderingen beperken zich natuurlijk niet tot de arbeidsmarkt. Substitutie-effecten 
kunnen leiden tot een gewijzigde vraag naar andere inputs in het productieproces. 
Via een verandering in de werkgelegenheid zijn er dan weer afgeleide effecten op het 
sparen en finaal het investeringsniveau. Macro-economische modellen en algemene 
evenwichtsmodellen verlaten het partiële kader en proberen zowel met de directe als 
de indirecte effecten van bijdrageveranderingen rekening te houden. Ze rekenen de te 
verwachten effecten na op werkgelegenheid, lonen, overheidsfinanciën en andere eco-
nomische grootheden. In paragrafen 3 en 4 bespreken we evaluaties van diverse be-
leidsmaatregelen, gebaseerd op dergelijke macro- en algemene evenwichts modellen.

Figuur 6 – Effecten van een lastenverlaging – partieel evenwicht.
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De macro-economische evaluaties van de effecten van structurele verminderingen van 
sociale lasten 116 convergeren ministens op twee punten: (i) maatregelen die focussen 
op de lage lonen hebben een belangrijker positief effect op werkgelegenheid en out-

116. Zie Van Poeck et al. (1998) en Van der Linden (2005) voor een synthese van de voornaamste studies die 
voor België werden verricht.
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put dan de niet-gerichte, algemene, maatregelen; (ii) het effect van deze gecibleerde 
maatregelen is des te sterker naarmate loononderhandelingen minder sterk reageren 
op de werkloosheidsgraad. Figuur 6 illustreert deze twee punten. De dalende rechte 
weerspiegelt het effect van een verandering van het brutoloon op de vraag naar arbeid, 
ceteris paribus. De rechte met de positieve helling geeft het effect weer van een veran-
dering van de werkgelegenheid op het onderhandelde loon, ceteris paribus.

Bij een gegeven brutoloon, doet een lastenvermindering de arbeidskost dalen. Daar-
door neemt bij dat gegeven brutoloon de vraag naar arbeid toe. Figuur 6 verschuift 
de vraag naar arbeid naar rechts. Bij een gegeven lastenvermindering, neemt de ver-
schuiving toe naarmate de elasticiteit van de arebidsvraagm.b.t. de loonkost hoger is 
(in absolute waarde). De werkgelegenheid neemt, bij een ongewijzigd brutoloon toe 
van A naar B.

De daling van de werkloosheid en de extra spanning die dit veroorzaakt op de ar-
beidsmarkt lokken evenwel vroeg of laat een verhoging van het onderhandelde loon 
uit. Kortom, de economie beweegt zich eerder naar punt C dan naar punt B. De geïn-
duceerde stijging van de lonen erodeert derhalve de impact van de lastenverlaging op 
de tewerkstelling. Deze eenvoudige figuur laat toe twee argumenten, die traditioneel 
worden ingeroepen om de lastenverminderingen toe te spitsen op de minst gekwali-
ficeerde werknemers (de lage lonen), inzichtelijk te maken: i) de elasticiteit van de 
vraag naar arbeid zou hoger zijn voor laaggeschoolden (met een grotere verschuiving 
van de arbeidsvraag naar rechts tot gevolg) en ii) de geïnduceerde stijging van de lo-
nen is zwakker (de rechte “loonvorming” verloopt vlakker).

Daarnaast blijven er wel heel grote onzekerheden zowel wat betreft de preciese groot-
te van het effect van een structurele lastenverminderingen als inzake de kost per ge-
creëerde job. Een deel van die onzekerheid vloeit voort uit de aard van de gebruikte 
gegevens. Die verschilt nu eenmaal van de ene studie tot de andere. Maar fundamen-
teler is de onderliggende oorzaak van deze onzekerheden de noodzaak om de werking 
van een complexe economie vereenvoudigd voor te stellen. Ook Figuur 6 hierboven 
gaat uit van een zeer vereenvoudigde en partiële voorstelling. Ze verwaarloost talrijke 
andere effecten die door de lastenvermindering worden geïnduceerd: substitutie van 
productiefactoren, effecten op sparen en investeringen, financiering van de verminde-
ring van de lasten, effecten op de inkomensverdeling, enz. ... Er is dus nood aan een 
analyse van “algemeen evenwicht” die rekening houdt met al die interacties tussen 
de markten. Maar een dergelijke analyse kan enkel als men vereenvoudigingen aan-
vaardt, wat zich vertaalt keuzes die moeten gemaakt worden bij de modellering van 
de economie. Vandaar dat het nuttig is resultaten van verschillende studies, uitgaande 
van verschillende modellen en veronderstellingen met elkaar te vergelijken. Dat is de 
bedoeling van dit hoofdstuk.

In paragrafen 3 en 3.4 bespreken we de studie van Bassilière et al. (2005) op basis 
van een econometrisch macro-sectorieel model (het HERMES-model of een combi-
natie van HERMES met het model LABMOD). In paragraaf 4 komt Sneessens et al. 
(2005) aan bod met resultaten op basis van een toegepast algemeen evenwichtsmodel. 
Enerzijds hebben de twee studies heel wat gemeen: vergelijking van de effecten van 
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structurele lastenverminderingen die al dan niet gericht zijn op de lage lonen, het in 
rekening brengen van de financieringskost van deze lastenverminderingen, van de re-
actie op de loonvorming, van de geïnduceerde effecten op consumptie en sparen, van 
de keuze van productietechnologie (substitutie tussen productiefactoren), enz. ... Maar 
er zijn ook belangrijke verschillen, zoals:

het in acht genomen type van desaggregatie (met nadruk op sectoriële desaggrega- –
tie enerzijds, op het aantal kwalificatieniveaus anderzijds);
de veronderstellingen betreffende de werking van de arbeidsmarkt en de loonvor- –
ming;
de evaluatietechniek (simulatie met een econometrisch model vs. simulatie met  –
een toegepast algemeen evenwichtsmodel).

Net deze verschillen maken het mogelijk te onderzoeken hoe gevoelig de bekomen 
resultaten zijn voor keuzes in de modellering.

Ten slotte bekijken we in dit hoofdstuk ook een ex ante evaluatie gebaseerd op een 
micro-econometrisch model voor arbeidsaanbod (paragraaf 5). In Orsini (2007) wordt 
het effect van de verlaging van de personenbelasting en de invoering van de werkbo-
nus geëvalueerd op basis van een arbeidsaanbodmodel dat recht doet aan de hetero-
geniteit van de verschillende groepen op de arbeidsmarkt. Dit laat toe de arbeidsaan-
bodeffecten te laten variëren met leeftijd, brutoloon, opleidings niveau, enz. De prijs 
die we betalen voor deze veel rijkere beschrijving van de arbeidsaanbodbeslissing is 
dat we opnieuw het meer geaggregeerde en algemene kader moeten verlaten en dus 
de terugkoppelingseffecten uit de macro en algemene evenwichtseffecten uit het oog 
verliezen.

2. degressiviteit van lastenverlagingen en progressiviteit van de 
personenbelasting: effect op nettoloon, loonkost en belastingwig

Het focussen op de lage lonen in een deel van de Structurele Vermindering en ook 
van de Werkbonus komt tot uiting in het forfaitair-degressief karakter van de ver-
mindering. De bedoeling van deze gerichtheid is natuurlijk de werkgelegenheid van 
laagverdieners (lees laaggeschoolden) te stimuleren via de vraag naar en het aanbod 
van arbeid. Maar anderzijds zorgt net dit forfaitair-degressief karakter van de bij-
drageverminderingen en de progressiviteit van de personenbelastingen er ook voor 
dat de belastingwig voor de laagverloonden snel stijgt met het brutoloon. In deze 
paragraaf illustreren we dit fenomeen aan de hand van berekeningen van de loonwig 
voor verschillende brutolonen en voor verschillende gevallen van verminderingen van 
de werkgeversbijdrage. We benadrukken dat deze berekeningen louter rekenkundige 
“impact”-effecten weergeven voor vooraf vastgelegde typegevallen. In termen van 
de begrippen die we introduceerden in Hoofdstuk 1, gebruiken we enkel de verge-
lijkingen (1.1) en (1.2) die de loonkost en het nettoloon definiëren in termen van 
de bijdragevoeten. We houden derhalve geen rekening met afwentelingseffecten of 
macro-economische terug koppelingseffecten.
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We berekenen de loonwig voor verschillende brutolonen. Die brutolonen (per kwartaal) 
voor een voltijdse werknemers zijn expliciet of impliciet gedefinieerd door de wetge-
ving op de verminderingen van de werkgevers- en werknemersbijdragen.117 We voeren 
de berekeningen uit voor drie statuten van werknemers die onder de Structurele Ver-
mindering maar niet onder de Sociale Maribel of de beschutte werkplaatsen vallen118:

voor werknemers die geen recht hebben op bijkomende doelgroep- of leeftijdge- –
bonden verminderingen van de werkgeversbijdrage;
voor de doelgroep met een bijkomende vermindering van de werkgeversbijdrage  –
van € 400 per kwartaal;
voor de doelgroep met bijkomende vermindering van de werkgeversbijdrage  –
van € 1000 per kwartaal.

De percentages voor de bijdragen en voor de personenbelasting zijn uitgedrukt als pro-
cent van het brutoloon. We berekenen de marginale voet als de wijziging in de be-
lastingen of bijdragen gedeeld door een vooraf bepaalde toename van het brutoloon. 
We kozen voor een toename van het brutoloon van 1%. Ook marginale loonkosten en 
marginaal nettoloon worden op die manier gedefinieerd. De werkgevers- en werkne-
mersbijdragevoeten zijn gebaseerd op de parameters van het tweede kwartaal van 2007. 
Voor de personenbelastingvoet gebruikten we de belastingschalen van het aanslagjaar 
2006. We veronderstellen daarbij dat de werknemer een voltijds werkende alleenstaan-
de is zonder kinderen of ouders ten laste die alleen forfaitaire beroepskosten inbrengt.

De resultaten worden voorgesteld in de verschillende panelen van Figuur 7. Paneel a 
illustreert hoe de belastingwig (het verschil tussen loonkost en nettoloon, uitgedrukt 
als een verhouding tussen loonkosten en nettoloon) reeds vanaf lage brutolonen snel 
stijgt. Dit heeft zowel te maken met de marginale stijging van de loonkost, die voor 
middellage brutolonen groter zijn dan voor hogere lonen (paneel b), als met de mar-
ginale stijging van het nettoloon, die het zwakst is voor de middellage brutolonen 
(paneel c). De verklaring voor deze twee bewegingen vinden we in paneel d. De ont-
wikkeling van marginale loonkosten- en nettoloon zijn het ongunstigst voor de mid-
dellage brutolonen door het forfaitair-degressief karakter van de verminderingen.

Paneel b illustreert de discontinuiteit die zich voordoet bij bepaalde niveau’s van het 
brutoloon. De figuur geeft in detail het effect weer op de loonkosten van de toename 
van het brutoloon met 1%, en dat voor de drie beschouwde gevallen. Voor de werkne-
mers zonder recht op doelgroepgebonden verminderingen van de werkgeversbijdrage 
en met brutolonen onder de € 2737 per kwartaal (of € 5,5 per uur) stijgen de loonkosten 
met 1%. Maar voor een brutoloon boven de € 2737 per kwartaal stijgen de loonkosten 
met 1,49%. Dit daalt dan geleidelijk tot 1,05% voor een initieel brutoloon van € 5.870/
kwartaal. Voor brutolonen boven de € 12.000 per kwartaal ligt de loonkostenstijging 
onder de 1%. Ook voor werknemers mét recht op extra verminderingen van de werk-

117. Deling door 494 (13 weken van 38 uren) geeft het brutoloon per uur. Zo komt een brutoverdienste 
van € 4000, € 5000, € 6000 en € 8000 overeen met resp. een bruto-uurloon van ongeveer € 8, € 10, € 12 
en € 16.

118. We verwaarlozen de leeftijdsgebonden bijkomende werkgeversbijdrageverminderingen die variëren 
van € 300 tot € 30 per kwartaal voor de 19- tot 29-jarigen en van € 50 tot € 800 voor de 50-plussers.
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geversbijdragen wordt dergelijke discontinuïteit geobserveerd, weliswaar vanaf een 
hoger brutoloon (vanaf € 3.607 per kwartaal voor de groepen met het supplement 
‘400’ en vanaf € 4.843 per kwartaal voor de groepen met het supplement ‘1000’). 
In termen van relatieve loonkosten betekent dit dat een algemene brutolonentijging, 
bijvoorbeeld als uitdrukking van een algemene welvaartsstijging, er automatisch voor 
zorgt dat lageloon-arbeid uit de markt wordt geprijsd. (weliswaar zonder rekening te 
houden met afwentelingseffecten of macro-economische terugkoppeling).

Figuur 7 Bijdrageverminderingen (euro per kwartaal), gemiddelde en marginale bijdrage- en aan-
slagvoeten en impact van een algemene brutolonentijging op loonkosten en nettolonen in functie van 
het initiële kwartaalbrutoloon anno 2007.
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Deze marginale loonkostenevolutie wordt gedicteerd door de marginale wettelijke 
werkgevers bijdragevoet. Paneel e illustreert hoe deze marginale wettelijke werkgevers-
bijdragevoet van de werknemers zonder doelgroepensupplement discontinu evolueert. 
Voor de zeer lage lonen (tot € 2783/kwartaal), die de hele wettelijk marge van de struc-
turele vermindering uitputten, bedraagt de marginale bijdragevoet voor de werkgevers 
0%. Maar dan springt de marginale bijdragevoet naar 48,55% (32,35%+16,20%) voor 
werknemers die recht hebben op het lineair-degressieve lagelonensupplement (bru-
toloon tot € 5.870/kwartaal). Voor middelhoog verloonde werknemers ligt die terug 
lager, nl. op het wettelijk tarief van 32,35%. En voor de hoogverdieners (brutoloon 
vanaf € 12.000/kwartaal) bedraagt die slechts 26,35% (32,35%-6,0%). Voor de tewerk-
stellingslijnen met een doelgroep vermindering van € 400 of € 1000 per kwartaal blijft 
de marginale werkgeversbijdragevoet langer gelijk aan 0% (nl tot € 3607/kwartaal 
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en € 4843/kwartaal respectievelijk). De weerslag op de gemiddelde werkgevers-
bijdragevoeten is te zien in paneel f: een progressief verloop van sterk stijgende bij-
dragevoeten onderaan de loonverdeling.

Panelen g en h geven dezelfde informatie weer voor de werknemersbijdragen. Voor de 
heel lage lonen (tot € 3.282/kwartaal) is de marginale werknemersbijdragevoet gelijk 
aan 0%. Voor het hogere segment van de lageloonverdieners (tot € 6.230/kwartaal) 
zijn de verminderingen van de werknemersbijdrage lineair-degressief (zie paneel d). 
Dat impliceert in paneel g een heel hoge aanslagvoet aan de marge (31,11%). Voor 
lonen boven de lageloongrens in de werkbonusregeling wordt de marginale voet terug 
gelijk aan het wettelijk tarief (13,07%). Daarenboven stijgt als gevolg van het samen-
spel van degressieve forfaitaire aftrekken en de hogere nominale belastingschalen de 
marginale aanslagvoet in de personenbelasting van 25% voor de zeer laagverloonden 
naar 40% voor de middellaagverloonden en 46% voor de hoogverloonden. Het re-
sultaat voor de gemiddelde werknemersbijdrage- en gemiddelde aanslagvoet in de 
personenbelasting wordt weergegeven in paneel h.

Paneel c geeft d impact van de brutoloonstijging van 1% op het nettoloon aan de 
marge. Het verloop is U-vormig: ongeveer 0,8% voor de zeer lage brutolonen en op-
nieuw 0,7% en meer voor brutolonen boven € 6230 per kwartaal. Maar daartussen een 
U-vormig patroon voor de middellage brutolonen, met de kleinste impact gelijk aan 
0,4%. De prikkel tot meer aanbod van arbeid is bijgevolg het laagst voor de middel-
laagverloonden.

3. Ex ante evaluaties A.H.V. modellen van het Federaal Planbureau

3.1 Beschrijving van de drie loonscenario’s

Het HERMES-model,119 het middellange termijn sectorieel macro-econometrisch mo-
del van het Federaal Planbureau, kan drie loonscenario’s implementeren: een scenario 
van vaste sectoriële brutolonen, een scenario van vrije loonsvorming (HERMES-mo-
del) en tenslotte ook een scenario van vrije loonsvorming dat het HERMES-model 
en het LABMOD-model voor de arbeidsmarkt combineert. We beschrijven hieronder 
deze drie scenario’s van loonsvorming. Ze dienen als kader voor de simulaties van 
zowel de verschillende maatregelen inzake vermindering van de fiscale of parafiscale 
druk (cf. paragraaf 3.2), als voor de compenserende financiering (cf. paragraaf 3.3).

We stellen hier enkel een synthese van de resultaten voor. Meer gedetailleerde resul-
taten zijn te vinden in het document dat als basis diende voor de redactie van deze 

119. Voor een beschrijving van het HERMES-model, zie: Bossier, F., Bracke, I., Stockman, P., Vanhorebeek, 
F. (2000), “A description of the Hermes II model for Belgium”, Federaal Planbureau, Working Paper 5-00 
en Bossier, F., Bracke, I., Gilis, S., Vanhorebeek, F. (2004), “Une nouvelle version du modèle HERMES”, 
Federaal Planbureau, Working Paper 5-04.
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paragraaf: Planning Paper 97 van het Federaal Planbureau.120 Merk ook op dat we on-
geacht het loonscenario uitgaan van de hypothese van een inelastisch arbeidsaanbod 
(dat dus niet afhangt van de loonontwikkeling of van het niveau van de economische 
activiteit).

Eerste loonscenario: ongewijzigde brutolonen��

Het eerste loonscenario veronderstelt dat de onderzochte maatregelen geen effect 
hebben op de loononderhandelingen. De hoogte van het reële brutoloon is dan, in 
de verschillende varianten, gelijk aan de referentieprojectie. Daarin wordt het loon 
vastgesteld op basis van de loonnorm die om de twee jaar wordt bepaald in toepassing 
van de wet van 1996 inzake de bevordering van de tewerkstelling en de vrijwaring 
van de competitiviteit. In de referentieprojectie evolueert de loonkost in de Belgische 
economie parallel met de gemiddelde loonkost in de economie van de drie buurlanden 
(Duitsland, Frankrijk, Nederland).121

Dit scenario gaat er dus van uit dat de verminderingen van de patronale sociale bij-
dragen hun volle effect hebben op de loonkost, terwijl de verminderingen van de hef-
fingen die rechtstreeks de gezinsinkomens beïnvloeden (de persoonlijke sociale bij-
dragen, de personenbelasting) deze loonkost praktisch ongewijzigd laten.

Tweede loonscenario: vrije loonvorming in het HERMES-model��

Het tweede loonscenario veronderstelt, conform een langetermijntrend die blijkt uit 
econometrische schattingen, dat de ontwikkeling van het reële brutoloon afhangt van 
de schommeling van de sectoriële productiviteit en een Phillipscurve-effect via de 
werkloosheidsgraad. In dit scenario hebben de macro-economische effecten van de 
maatregelen een weerslag op de ontwikkeling van de lonen, met een belangrijke te-
rugslag op de macro-economische aggregaten. Het is belangrijk op te merken dat 
de loonwig geen directe impact heeft op de vorming van de reële brutolonen en dat, 
bijgevolg, de loonkost rechtstreeks beïnvloed wordt door de patronale bijdragen, maar 
niet door de persoonlijke sociale bijdragen of door de personenbelasting. Toch wordt 
bij een vermindering van de werkgeversbijdragen de vermindering van de loonlasten 
– en bijgevolg ook de tewerkstellingscreatie- gedeeltelijk geneutraliseerd door een 
stijging van de brutolonen als gevolg van de daling van de werkloosheid. De impact 
van de andere maatregelen op de loonkost hangt volledig af van hun macro-economi-
sche terugslag.

Derde loonscenario: vrije loonvorming in het �� labmod -model

Het derde loonscenario probeert rekening te houden met een mogelijke rechtstreekse 
weerslag van de verplichte sociale bijdragen op de loononderhandelingen. Het combi-

120. “Variantes de réduction des cotisations sociales et de modalités de financement alternatif – Socialezeker-
heids-bijdrageverminderingen en alternatieve financiering van de sociale zekerheid: simulaties van be-
leidsvarianten” – Planning Paper 97, Federaal Planbureau, januari 2005.

121. De evolutie van de gemiddelde loonkost van de drie buur-economieën is zelf opgenomen in de projectie op 
middellange termijn van de OESO (cf. The OECD Medium-Term Reference Scenario).
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neert het HERMES-model met het LABMOD-model, door aan het HERMES-model 
de resultaten van het LABMOD-model toe te voegen inzake loonvorming.

Het macro-economisch model LABMOD122 werd specifiek ontwikkeld voor de ana-
lyse van het beleid inzake arbeidsmarkt en vertrekt van de hypothese dat arbeid ho-
mogeen is. Het modelleert het productieproces, de vorming van lonen en prijzen, het 
gebruik van arbeid en van kapitaal, het matchingproces tussen vraag naar en aanbod 
van arbeid (zelf van belang voor de arbeidskost) en de snelheid waarmee de economie 
haar lange termijn evenwicht terugvindt na een beleids- of externe schok. Op lange 
termijn hangt de productie af van de beschikbaarheid van productiefactoren, reke-
ning houdend met relatieve prijzen. Op korte termijn wordt de economische activiteit 
eerder bepaald door de vraag, via het beschikbare inkomen van de huishoudens, de 
investeringen van de ondernemingen en de internationale vraag. Zij hangt ook af van 
de prijzenconcurrentie (binnenlandse vs buitenlandse prijzen). Het model houdt geen 
rekening met een aantal macro-economische beperkingen, in het bijzonder de beper-
king dat de transacties met het buitenland en het overheidsbudget op lange termijn in 
evenwicht zijn.

Het reële loonniveau wordt in LABMOD (buiten de kost verbonden aan het matchin-
proces) bepaald in een onderhandelingsproces tussen vakbonden en patroons en hangt 
af van productiviteit, fiscale wig, van de vervangingsratio tussen werkloosheidsuitke-
ringen en het nettoloon, en van de werkloosheidsgraad. Als men de effecten veroor-
zaakt via productiviteit, vervangingsratio en werkloosheidsgraad buiten beschouwing 
laat, dan leert de loonvergelijking uit LABMOD dat 30% van een daling van de fiscale 
wig de werkgevers ten goede komt in de vorm van een daling van de reële loonkost, 
terwijl 70% terecht komt bij de werknemers onder de vorm van een stijging van hun 
reële nettoloon. Op lange termijn legt het model de langetermijn equivalentie op tus-
sen werkgevers- en de werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid.

3.2 effecten van maatregelen om de (para)fiscale druk te verminderen

In deze paragraaf bekijken we vier maatregelen die de fiscale of parafiscale druk ver-
minderen: een algemene verlaging van de patronale bijdragen voor de sociale zeker-
heid, een verlaging van deze bijdragen toegespitst op de lage lonen, een verlaging 
van de persoonlijke sociale bijdragen en een verlaging van de personenbelasting. De 
geïnduceerde effecten van ieder van deze maatregelen zijn uiteraard verschillend.

Eerst beschrijven we de vier maatregelen voor het verlagen van de fiscale of parafis-
cale druk. Vervolgens overlopen en verklaren we de effecten in het kader van ieder van 
de drie hierboven beschreven loonscenario’s.

122. “Een nieuw macro-econometrisch arbeidsmarktmodel: schatting, basissimulatie en arbeidsmarktbeleid-
simulaties/Un nouveau modèle macro-économétrique du marché du travail: estimation, simulation de base 
et simulations de politiques d’emploi”, Federaal Planbureau, Working Paper 13-03.



Evaluatie van maatregelen om de loonkosten te verlagen    169

Welke maatregelen?��

Om de vier maatregelen voor de vermindering van de fiscale of parafiscale druk te 
kunnen vergelijken, werden zij uitgewerkt in de vorm van een identieke verlaging, 
in % van het bbp, van de verplichte heffing in elk jaar van de simulatieperiode. In dit 
geval slaan de simulaties op de periode 2005-2012 en bestaan zij uit de injectie van 
een lastenverlaging van 0,5% van het bbp gedurende de volledige simulatieperiode. 
Dit komt overeen met 1,46 miljard euro ex ante in jaar t. Tijdens de volgende jaren 
wordt deze exogene wijziging constant gehouden in percentage van het bbp. In t + 7, 
het laatste jaar waarvoor er berekeningen zijn gemaakt, bedroeg ze aldus 1,91 miljard 
euro ex ante.

De eerste maatregel betreft een algemene vermindering van de werkgeversbijdragen 
voor de sociale zekerheid. De verschillende bedrijfstakken genieten een identieke 
vermindering van de werkgeversbijdrage, uitgedrukt in %. In dit geval bedraagt de 
vermindering ongeveer 5% van de bijdragevoet (naargelang de bedrijfstak worden de 
bijdragevoeten met 1,3 à 1,8 procentpunt verminderd), wat neerkomt op een vermin-
dering van de loonkost van de ondernemingen met gemiddeld 1,3%. De verlaging van 
de sociale werkgeversbijdragen verlaagt de kost van de productiefactor arbeid, wat 
deze relatief meer aantrekkelijk maakt ten opzichte van de andere productiefactoren 
(kapitaal, energie en andere intermediaire inputs) en substitutie-effecten veroorzaakt 
in in de richting van meer gebruik van arbeid.

De tweede maatregel spitst de totaliteit van de verlagingen van patronale bijdragen 
toe op de lage lonen.123 Dit komt neer op een verlaging van de bijdragevoeten van de 
lage lonen met 50% (of, naargelang de activiteitstakken, met 11 tot 14 procentpunt). 
Dat de veralging zo substantieel is wordt verklaard door het feit dat het gekozen ver-
minderingsbedrag, met name 0,5% van het BBP, uitsluitend gericht is op één enkele 
categorie werknemers. Deze verlaging van de werkgeversbijdragen toegespitst op de 
lage lonen, veroorzaakt substitutie-effecten ten gunste van de factor arbeid, maar ook 
binnen de factor arbeid zelf, ten gunste van de laagverloond werk.

Een derde maatregel beoogt de effecten na te gaan van een vermindering van de per-
soonlijke sociale bijdragen betaald door de loontrekkenden. In dit geval vertegen-
woordigt de verlaging ongeveer 15% van de door de overheid geïnde persoonlijke 
bijdragen, wat neerkomt op het verlagen van de persoonlijke bijdragen met 1,6 pro-
centpunt. Deze derde modaliteit onderscheidt zich van de twee voorgaande in de mate 
dat zij niet onmiddellijk de loonkost vermindert voor de werkgever maar wel het ver-
schil verkleint tussen brutoloon en nettoloon.

De vierde maatregel tenslotte bestaat erin de personenbelasting (PB) te verlagen. Het 
impliciete tarief van de PB wordt dermate verminderd dat de verlaging het equivalent 
van 5% van het BBP bedraagt. De elasticiteit van de ontvangsten blijft ongewijzigd. 

123. In 2005 bedroeg het niveau van de “lage lonen” 5,870 euro bruto per trimester. Dit niveau van 2005 werd 
vervolgens geïndexeerd volgens de algemene evolutie van de brutolonen in de ondernemingen.
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Deze belastingverlaging vertaalt zich niet rechtstreeks in een wijziging van de loon-
kost.

De doelstelling van deze oefening is niet absolute resultaten te bekomen, maar wel 
om de specifieke impact te meten van de verschillende maatregelen. Hieronder stellen 
we de resultaten daarom enkel voor in de vorm van een verschil ten opzichte van de 
referentieprojectie. Deze laatste is bepaald als de projectie waarin geen enkele maat-
regel wordt ingevoerd.

De maatregelen om de fiscale of parafiscale druk te verlagen werden geanalyseerd in 
het kader van drie verschillende loonscenario’s. Eerst stellen we de resultaten voor 
in het kader van de ongewijzigde brutolonen. Dan volgen deze bekomen bij een vrije 
loonsvorming volgens het HERMES-model. En tenslotte, deze berekend bij een vrije 
loonsvorming volgens LABMOD.

Effecten bij ongewijzigde reële brutolonen��

De belangrijkste resultaten van de maatregelen voor de vermindering van de (para)
fiscale druk die werden bekomen in het kader van de ongewijzigde reële brutolonen, 
worden voorgesteld in tabel 3. We herinneren eraan dat de resultaten per bedrijfstak 
kunnen worden geraadpleegd in het document waarnaar we hierboven refereerden.

Tabel 3 – Effect van verlaging van de (para)fiscale druk bij ongewijzigde reele brutolonen 
(verschillen in % ten opzichte van de referentiesimulatie, tenzij anders vermeld).

algemene  
verlaging patronale 

bijdragen

Verlaging  
patronale bijdragen 

voor lage lonen

Verlaging  
werknemersbijdragen

verlaging  
personenbelasting

t t + 7 t t + 7 t t + 7 t t + 7

BBP 0.12 0.24 0.13 0.37 0.11 0.15 0.17 0.24

Private Cons. 0.13 0.24 0.13 0.15 0.39 0.62 0.57 0.99

Investeringen 0.08 0.42 0.08 0.29 0.09 0.31 0.13 0.51

Export 0.03 0.12 0.04 0.25 -0.00 -0.01 -0.00 -0.02

Deflator private cons. -0.16 -0.39 -0.24 -1.06 0.02 0.10 0.03 0.16

Tewerkstelling

in duizendtal 7.68 24.31 11.14 60.59 2.78 4.52 4.06 7.34

Financieringscapaciteit of -behoefte voor de gezamelijke overheid

in % van BBP -0.34 -0.32 -0.37 -0.39 -0.27 -0.32 -0.38 -0.49

In dit loonscenario, wordt de integraliteit van de vermindering van de werkgevers-
bijdragen doorgerekend in de loonkost betaald door de werkgever. Daardoor wordt 
de substitutie ten gunste van de factor arbeid aangemoedigd en wordt er bijkomende 
tewerkstelling gecreëerd. Bijkomende tewerkstelling genereert bijkomende economi-
sche activiteit, via de stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen en dus 
van de private consumptie en van de investeringen in huisvesting. Ook de investerin-
gen van de ondernemingen worden geactiveerd want zij merken een toename van hun 
afzet op de interne en externe markten, alsook een toegenomen rentabiliteit (ingevolge 
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de verlaging van de arbeidskost). Merk op dat deze indirecte effecten op hun beurt 
zorgenvoor bijkomende tewerkstelling terwijl in een eerste periode alleen het posi-
tieve substitutie-effect ten gunste van de werkgelegenheid speelde.

De verlaging van de werkgeversbijdragen tempert de ontwikkeling van het algemeen 
prijsniveau en brengt een daling van de productiekosten van de ondernemingen met 
zich mee. Deze laatste rekenen deze daling gedeeltelijk door in hun verkoopprijzen, 
wat de prijscompetitiviteit ten goede komt en een verhoging van de export mogelijk 
maakt.

Daardoor schept de algemene verlaging van de werkgeversbijdragen aan het einde van 
de periode meer dan 24000 banen. Het bbp neemt toe met 0,24% in een context van 
vertraagde inflatie. Indien de maatregel zich op de lage lonen richt, dan worden er ech-
ter meer dan 60000 nieuwe banen gecreëerd op het einde van de simulatieperiode. Het 
bbp neemt dan toe met 0,37% en de consumptie prijsdeflator neemt af met 1,06%.

Wat de overheidsfinanciën betreft, wordt de verlaging van de ontvangsten van de so-
ciale zekerheid gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van sommige fiscale 
ontvangsten (zoals de vennootschapsbelasting), maar ook door de daling van de pri-
maire uitgaven. Dit laatste wordt vooral verklaard door de daling van de transfers van 
de sociale zekerheid (daling van de werkloosheidsuitkeringen als gevolg van de extra 
tewerkstelling en van het negatief effect of de prijzen) en door de vermindering van 
de geïndexeerde uitgaven. Anderzijds leidt de verslechtering van het primair saldo tot 
hogere interestlasten.

In totaal neemt de financieringscapaciteit van de overheid op het einde van de simula-
tieperiode af met 0,32% van het bbp bij een algemene verlaging van de werkgeversbij-
dragen en met 0,39% van het bbp bij een verlaging toegespitst op de lage lonen.

De vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen resulteert, net als die van de 
verlaging van de PB, in een veel beperktere toename van de tewerkstelling (respectie-
velijk, 4500 en 7300 eenheden in t + 7) in vergelijking met het geval van een vermin-
dering van de patronale lasten. Bij deze twee vormen van lastenvermindering worden 
enkel nog nieuwe tewerkstelling gecreëerd via het kanaal van de heropleving van de 
economische activiteit. Die is eerder bescheiden want ze steunt volledig op de toe-
name van het beschikbare inkomen van de huishoudens. Dit brengt een stijging van 
de private consumptie en van de investeringen in huisvesting van de huishoudens met 
zich mee (op het einde van de periode respectievelijk 0,62% en 0,99%). Als gevolg 
van de toename van de vraag van de gezinnen, zien we een geleidelijke stijging van 
de consumptieprijzen (in t + 7 met respectievelijk 0,10% en 0,16%). In deze context 
van heropleving van de economie, neemt de vraag gericht aan de ondernemingen toe. 
Daaruit volgt een toename van de activiteit (met respectievelijk 0,15% en 0,24% in 
t + 7) en van de tewerkstelling en, bijgevolg ook een toename stijging van de grond-
slagen voor fiscale en parafiscale heffingen.

Bij een identieke kost ex ante leidt de vermindering van de pb wel tot een hogere 
banenschepping dan de maatregel van de vermindering van de werknemersbijdragen. 
Maar de verlaging van de personenbelasting is duurder in termen van overheidsfinan-
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ciën. Inderdaad, een daling van de werknemersbijdragen doe de financieringscapaci-
teit van de overheid op het einde van de periode met 0,32% toenemen, tegen 0,49% 
van het bbp bij een daling van de pb.

In de twee gevallen, werken dezelfde mechanismen. Als gevolg van de daling van de 
werknemersbijdragen en van de pb, dalen de ontvangsten voor de overheid onder die 
van het referentiescenario. Maar het verschil is minder groot dan de initiële kost van 
de maatregel (0,5% van het bbp) vermits de economische heropleving die de maatre-
gel uitlokt een stijging van de fiscale en parafiscale grondslagen met zich meebrengt 
(bijvoorbeeld via een toename van de BTW-ontvangsten door de gestegen private con-
sumptie). De uitgaven liggen boven deze van het referentiesceanrio. Bij het begin van 
de periode lichtjes, maar in de loop der jaren zet de stijging zich door. De constante 
verhoging van de intrestlasten domineert de vermindering van de werkloosheidsver-
goedingen.

Effecten onder een scenario van vrije loonvorming in het HERMES-model��

In essentie verschillen de resultaten bij dit tweede loonscenario van de vorige enkel 
door de afgeleide effecten t.g.v. de wijziging van het reële brutoloon. We stellen ze 
voor in Tabel 4.

Tabel 4 – Effect van verlaging van de (para)fiscale druk bij vrije loonvorming in hermes-model 
(verschillen in % ten opzichte van de referentiesimulatie, tenzij anders vermeld).

algemene 
verlaging patronale 

bijdragen

Verlaging patronale 
bijdragen voor  

lage lonen

Verlaging  
werknemersbijdragen

verlaging  
personenbelasting

t t + 7 t t + 7 t t + 7 t t + 7

BBP 0.11 0.18 0.13 0.18 0.11 0.12 0.17 0.20

Private Cons. 0.14 0.31 0.15 0.38 0.40 0.63 0.58 1.03

Investeringen 0.08 0.36 0.08 0.00 0.09 0.28 0.13 0.45

Export 0.03 0.07 0.04 0.10 -0.00 -0.03 -0.00 -0.05

Deflator private cons. -0.14 -0.20 -0.22 -0.46 0.02 0.18 0.03 0.29

Tewerkstelling

in duizendtal 7.22 15.85 10.44 34.04 2.58 0.94 3.77 1.69

Financieringscapaciteit of -behoefte voor de gezamelijke overheid

in % van BBP -0.33 -0.28 -0.36 -0.23 -0.27 -0.30 -0.38 -0.45

De verlaging van de patronale bijdragen leidt tot een daling van de werkloosheid (aan-
gezien de actieve bevolking exogeen is, wordt zij ter zake niet beïnvloed). Dat leidt, in 
het beschouwde loonscenario, tot een opwaartse op de brutolonen zodat een deel van 
de verlaging van de loonkost teniet wordt gedaan. De schepping van arbeidsplaatsen is 
daardoor beperkter dan in het scenario van ongewijzigde reële brutolonen. We merken 
ook dat de economische activiteit minder wordt aangezwengeld dan bij ongewijzigde 
reële brutolonen, dat kostendaling beperkter is, wat een kleinere stimulans betekent 
voor de export en de investeringen, en dat de effecten op rendabiliteit en concurren-
tievermogen kleiner zijn.
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Concreet bedraagt de extra tewerkstelling bij de algemene verlaging van de patronale 
bijdragen op het einde van de periode 16000 eenheden (tegenover 24000 bij ongewij-
zigde reële brutolonen). Als de maatregel wordt toegespitst op de lage lonen bedraagt 
de toename 34000 eenheden tegenover 61000 bij ongewijzigde reële brutolonen.

Met deze vrije loonvorming in het HERMES-plafoneert de toename in het bbp in 
t + 7 op 0,18% zowel voor een algemene verlaging van de werkgeversbijdragen als 
voor een een vermindering gericht op de lage lonen (in vergelijking met, respectieve-
lijk, 0,24% en 0,37% bij ongewijzigde reële brutolonen).

Wat de impact op de overheidsfinanciën betreft, blijkt het overheidsdeficit iets min-
der groot dan bij ongewijzigde reële brutolonen. Zo daalt bij een vrije loonvorming 
volgens hermes de financieringscapaciteit van de overheid op het einde van de simu-
latieperiode met 0,28% van het bbp bij een algemene vermindering van de patronale 
bijdragen (tegen 0,32% van het bbp bij ongewijzigde reële brutolonen) en met 0,23% 
van het bbp bij een vermindering van de patronale bijdrage gericht op de lage lonen 
(tegen 0,39% van het bbp bij ongewijzigde reële brutolonen). Door de gestegen bru-
tolonen, en ondanks een kleinere toename van de tewerkstelling dan bij ongewijzigde 
reële brutolonen, profiteren de overheidsfinanciën in dit loonscenario van de grotere 
toename van de belastinggrondslag voor de personenebelasting en van een kleinere 
afname van de sociale bijdragen.

De mechanismen die in werking worden gezet bij de verlaging van de werknemersbij-
dragen en de vermindering van de pb, zijn erg gelijkaardig aan deze van de versie van 
het model met ongewijzigde reële brutolonen. Daardoor zijn ook de resultaten gelijk-
aardig. De verklaring ligt in de afwezigheid van een direct effect van deze maatregelen 
op de bepaling van de lonen.

De expansieve macro-economische effecten van de verlaging van de persoonlijke bij-
dragen en van de vermindering van de pb zijn vooral afkomstig van de toename van 
de koopkracht van de gezinnen. De economische heropleving die eruit voortvloeit, 
vertaalt zich in een toename van de tewerkstelling van respectievelijk 2600 en 3800 
banen in t. Deze afname van de werkloosheid oefent een opwaartse druk uit op de 
reële brutolonen. Aangezien het scenario van vrije loonvorming rekening houdt met 
dit effect, wordt de loonkost bijgevolg hoger dan die van de referentiesimulatie (daar 
waar in het scenario van de ongewijzigde reële brutolonen deze loonkost over de 
hele periode identiek bleef aan de loonkost van de referentiesimulatie). Deze stijging 
van de loonkost leidt tot een vertraging van de tewerkstellingscreatie: voor een da-
ling van de werknemersbijdragen, op het einde van de periode 900 tegen 4500 bij 
ongewijzigde reële brutolonen; voor een daling van de pb, 1700 tegen 7300. Maar het 
looneffect versterkt ook de toename van het beschikbaar inkomen van de gezinnen, 
oorspronkelijk te danken is aan de daling van de bijdragen. Bovendien versterkt deze 
stijging van de productiekosten van de ondernemingen, gedeeltelijk doorgerekend 
in de verkoopprijzen, de stijging van het algemeen prijzenpeil geïnitieerd door de 
herneming van de vraag. De versie van het model van vrije loonsvorming is dus iets 
meer inflatoir.
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Globaal genomen bereikt de winst aan bbp op middellange termijn 0,12% bij een da-
ling van de werknemersbijdragen en 0,20% bij een daling van de pb (tegen respectie-
velijk 0,15% en 0,24% bij ongewijzigde reële brutolonen).

Op het einde van de periode verslechtert de financieringscapaciteit van de overheid 
met 0,30% van het bbp bij een daling van de werknemersbijdragen en met 0,45% van 
het bbp bij een vermindering van de pb. Deze respectievelijke deficits zijn wel lager 
dan de ex ante kost van de maatregelen (namelijk 0,50% van het bbp), dankzij de po-
sitieve effecten van de lastendaling. Ze zijn ook lager dan het deficit dat door elk van 
deze maatregelen wordt veroorzaakt in een scenario van ongewijzigde reële brutolo-
nen (0,32% van het bbp voor de vermindering van de werknemersbijdragen en 0.49% 
van het bbp voor de daling van de pb). Dit is opnieuw het gevolg van de toename van 
de fiscale en parafiscale grondslagen na de opwaartse aanpassing van de lonen (er 
wordt minder extra tewerkstelling gecreëerd maar tegelijkertijd stijgen de lonen).

Effecten onder een scenario van loonvorming in het LABMOD-model��

Het derde beschouwde loonscenario bestaat erin het HERMES- model te combineren 
met het model LABMOD, door aan het eerste de resultaten inzake loonvorming uit 
het tweede model toe te voegen. De modellering in LABMOD houdt rekening met 
een mogelijke rechtstreekse weerslag van de verplichte heffingstarieven op de loon-
onderhandeling.

De resultaten bekomen in dit derde loonscenario worden voorgesteld in Tabel 5. Om-
wille van technische redenen124 zijn ze enkel beschikbaar voor drie van de vier be-
schouwde maatregelen van verlaging van de (para)fiscale druk.

Tabel 5 – Effect van verlaging van de (para)fiscale druk bij vrije loonvorming in labmod-model 
(verschillen in % ten opzichte van de referentiesimulatie, tenzij anders vermeld).

algemene  
verlaging patronale 

bijdragen

Verlaging patronale 
bijdragen voor 

lage lonen

Verlaging  
werknemersbijdragen

verlaging  
personenbelasting

t t + 7 t t + 7 t t + 7 t t + 7

BBP 0.11 0.17 nb nb 0.14 0.28 0.18 0.32

Private Cons. 0.15 0.33 nb nb 0.29 0.44 0.52 0.89

Investeringen 0.06 0.33 nb nb 0.09 0.48 0.13 0.60

Export 0.03 0.06 nb nb 0.02 0.12 0.01 0.05

Deflator private cons. -0.13 -0.17 nb nb -0.11 -0.38 -0.04 -0.11

Tewerkstelling

in duizendtal 6.71 14.32 nb nb 7.34 26.47 6.34 19.28

Financieringscapaciteit of -behoefte voor de gezamelijke overheid

in % van BBP -0.33 -0.28 – – -0.39 -0.44 -0.44 -0.56

124. In het LABMOD-model wordt gewerkt met een homogene, niet gedifferentiëerde factor arbeid.Daardoor 
is het onmogelijk een simulatie uit te voeren van de verlaging van de patronale bijdragen die toegespitst 
wordt op de lage lonen.
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Voor de algemene vermindering van de patronale bijdragen, geeft een koppeling van 
het HERMES- model met de loonvorming uit labmod analoge resultaten als deze 
van de versie ‘vrije lonen’ uit hermes. De tewerkstelling kent een aangroei van 6700 
eenheden in t (tegen 7200 in de versie ‘vrije lonen’ van hermes) en van 14300 een-
heden in t + 7 (tegen 15900). Op middellange termijn daalt de nominale loonkost per 
uur met 0,75% (tegen 0,81%) en de reële loonkost per uur met 0,58% (tegen 0,62%). 
Het bbp stijgt dan weer met 0,17% (tegen 0,18%). De effecten van de maatregel op de 
componenten van het bbp en op de financieringscapaciteit van de overheid verschillen 
nauwelijks in de twee model-versies.

De resultaten met betrekking tot de verlaging van de persoonlijke bijdragen en de 
personenbelasting blijken daarentegen wel degelijk verschillend te zijn bij de vrije 
loonvorming in HERMES enerzijds in vergelijking met de vrije loonsvorming in 
LABMOD anderzijds.

Gelet op de rechtstreekse impact van de fiscale wig op de loonvorming, stimuleert de ge-
simuleerde vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen in HERMES-LABMOD 
niet enkel de geaggregeerde vraag maar veroorzaakt zij bovendien een daling van de 
loonkost. Hierdoor kan bij een situatie van vrije lonen in labmod, de opwaartse druk die 
de daling van de werkloosheidsgraad op de loonkost uitoefent, niet plaatsvinden, zoals 
blijkt uit de daling van de reële loonkost per uur, zowel op korte termijn (-0,94% in plaats 
van een stijging met 0,02% bij vrije lonen hermes) als op middellange termijn (-1,23% 
tegen een stijging van 0,23% bij vrije lonen hermes). Op korte en op middellange ter-
mijn stelt men derhalve een meer uitgesproken impact vast op de tewerkstelling: 7 300 
eenheden in t (in plaats van 2 600 in de versie vrije lonen HERMES) en 26 500 eenheden 
in t + 7 (tegen slechts 900). Bijgevolg wordt ook het bbp sterker gestimuleerd: 0,28% in 
t + 7 (tegen 0,12%). Aangezien een deel van de lastenverlaging in bij de werkgevers te-
rechtkomt, is de toename van het reële beschikbare inkomen van de gezinnen beperkter 
(0,49% tegen 0,67% in t + 7). Daardoor is de aangroei van het bbp (in t + 7) evenwichti-
ger verdeeld over interne absorptie en buitenlandse vraag, alsook over de verschillende 
componenten van de binnenlandse absorptie: privéconsumptie (0,44% in plaats van 
0,63%), investeringen (0,48% tegen 0,28%) en export (0,12% tegen -0,03%).

Gelet op de gedeeltelijke transfer van de verlaging van de fiscale druk van de werkne-
mers naar de werkgevers, brengt de verlaging van de Personenbelasting bij het vrije-
lonenmodel van labmod op middellange termijn een daling van de reële loonkost per 
uur met zich mee (-0,7%) en niet een stijging, zoals de vrijelonenversie van hermes 
(0,37%) suggereert. In deze laatste versie speelt inderdaad enkel het loonsverhogend 
effect van de daling van de werkloosheidsgraad een rol. Volgens de vrijelonenversie 
van labmod, is de additionele tewerkstelling hoger in t + 7 (19300 tegen 1700 een-
heden) en de toename van het bbp op middellange termijn meer uitgesproken (0,32% 
tegen 0,20%). Het effect op de aggregatieve vraag is anders verdeeld. Enerzijds matigt 
de daling van het reële brutoloon de stijging van het beschikbare inkomen (0,99% in 
plaats van 1,13%) en dus ook de toename van de consumptie door de gezinnen (0,89% 
in plaats van 1,03%). Anderzijds is er een grotere toename van de investeringen (0,6% 
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in plaats van 0,45%). De daling van de loonkost impliceert ook een verbetering van 
de concurrentiepositie en dus een toename van de export (in plaats van een daling). Er 
is een grotere verslechtering van het financieringstekort van de gzamelijke overheid 
(-0,56% van het bbp in plaats van -0,45% van het bbp).

3.3 maatregelen voor compenserende financiering

Bij de invoering van maatregelen om de (para)fiscale druk te verminderen en met 
het oog op het behoud van het budgettaire evenwicht van de overheisfinanciën, is het 
wenselijk ook maatregelen voor te nemen die de verloren gegane overhidsontvang-
sten compenseren. Wij bekijken hier vier types van maatregelen125: een verhoging 
van de belasting op de toegevoegde waarde, een verhoging van de accijnzen op tabak 
en brandstoffen, een verhoging van de bijdrage voor energie en de invoering van een 
algemene sociale bijdrage.

Eerst geven we een beschrijving van deze vier maatregelen voor compenserende fi-
nanciering. Vervolgens bespreken we de effecten van deze maatregelen binnen het 
kader van de eerste twee hierboven beschreven loonscenario’s. De maatregelen kun-
nen niet worden geïmplementeerd binnen het derde loonscenario (vrije loonvorming 
volgens labmod) omdat het labmod-model de vermelde belastingen voor compense-
rende financiering niet modelleert.

Welke maatregelen voor compenserende financiering?��

De maatregelen voor compenserende financiering moeten in elk geval ex ante het 
budgettaire evenwicht van de overheidsfinanciën verzekeren. Daarom moet de belas-
tingverhoging identiek zijn aan de lastenverlaging uit de vorige paragraaf, nl. 0,50% 
van het bbp (ex ante) tijdens elk jaar van de simulatieperiode (2005-2012).

De modaliteiten van de vier maatregelen voor compenserende financiering zijn als 
volgt:

De eerste maatregel bestaat uit een verhoging van het geheel van de tarieven van  –
de belasting op de toegevoegde waarde met 1,4 punt. Deze verhoging doet ex ante 
de opbrengst van de btw tussen t en t + 7 toenemen met een equivalent van 0,5% 
van het bbp.
De tweede modaliteit voor compenserende financiering slaat op een verhoging van  –
de ontvangsten uit accijnzen op brandstoffen en tabak, zodanig dat, btw inbegre-
pen, de stijging overeenkomt met 0,5% van het bbp. De accijnzen op brandstof-
fen moeten hiervoor in t worden opgetrokken met 7,2 eurocent (accijns per liter 
brandstof) en nadien regelmatig worden verhoogd tot het niveau van 8,6 eurocent 
in t + 7. Deze verhoging laat toe de accijnsontvangsten op brandstoffen in t met 
bijna 700 miljoen te doen toenemen (een toename van 15,5%, ex ante). De ac-
cijnzen op tabak worden verhoogd met meer dan 30% (wat de ontvangsten in t 
verhoogt met 581 miljoen, ex ante).

125. Er zijn natuurlijk nog vele andere maatregelen denkbaar, zie in het bijzonder de Planning Paper 97 (op.cit.).
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De derde maatregel voor compenserende financiering heeft eveneens betrekking  –
op indirecte belastingen, met name een verhoging van de energiebijdrage. Deze 
belasting, die vooral de gezinnen betreft, wordt geheven op de volgende producten: 
brandstof, verwarmingsmazout (en lampolie gebruikt voor verwarming), aardgas 
(klein verbruik), LPG en laagspanningselektriciteit. Om het equivalent te bekomen 
van een verlaging van de (para)fiscale druk met 0,5% van het bbp, moeten deze 
belastingvoeten iets meer dan verviervoudigd worden.
De vierde maatregel voor compenserende financiering die we hier bekijken, be- –
staat erin een nieuwe bijdrage in te voeren met een zeer brede belastinggrondslag 
(lonen, inkomen uit zelfstandige arbeid, vennootschappen, vervangingsinkomens 
en kinderbijslag, roerende inkomsten van de huishoudens, huurgelden, diverse an-
dere inkomsten van de gezinnen), nl. de Algemene Sociale Bijdrage (asb).126 Het 
eenheidstarief van de asb wordt vastgesteld op 1,17% om op die wijze een ex ante 
opbrengst te realsieren die overeenstemt met 0,5% van het bbp.

Net als in de paragraaf met betrekking tot de maatregelen om de (para)fiscale druk te 
verlagen, worden de resultaten van de simulaties van de maatregelen voor compense-
rende financiering voorgesteld en besproken in vergelijking met de referentieprojectie.

De maatregelen voor compenserende financiering werden doorgerekend onder twee 
verschillende loonscenario’s. Eerst stellen we de resultaten voor bij ongewijzigde re-
ele brutolonen en daarna onder een vrije loonvorming volgens het hermes-model.

Resultaten van bij ongewijzigde reële brutolonen��

Tabel 6 stelt de belangrijkste resultaten voor van de vier maatregelen voor compense-
rende financiering onder de veronderstelling dat de reële brutolonen niet veranderen.

Tabel 6 – Effect van compenserende lastenverhoging bij ongewijzigde reele brutolonen 
(verschillen in % ten opzichte van de referentiesimulatie, tenzij anders vermeld).

Verhoging van  
de BtW

Verhoging van  
de accijnzen

Verhoging van  
de energiebijdrage

Invoering van  
een asB

t t + 7 t t + 7 t t + 7 t t + 7

BBP -0.13 -0.21 -0.17 -0.16 -0.14 -0.08 -0.13 -0.20

Private Cons. -0.46 -0.48 -0.61 -0.63 -0.55 -0.58 -0.43 -0.73

Investeringen -0.30 -1.06 -0.33 -0.53 -0.31 -0.50 -0.11 -0.50

Export -0.02 -0.08 -0.04 -0.08 -0.03 -0.05 -0.00 -0.00

Deflator private cons. 0.69 1.19 0.77 0.86 0.65 0.65 -0.01 -0.06

Tewerkstelling

in duizendtal -10.45 -25.77 -6.53 -8.53 -6.22 -7.30 -3.06 -5.90

Financieringscapaciteit of -behoefte voor de gezamelijke overheid

in % van BBP 0.29 0.26 0.21 0.22 0.26 0.33 0.46 0.53

126. Meer details over de bepaling van de grondslag voor de Algemene Sociale Bijdrage die hier bekeken 
wordt, vindt de geïnteresseerde lezer in de volgende publicatie: Bossier, F., Englert, M., Vanhorebeek, F. 
(1999), Effets macroéconomiques et budgétaires de l’instauration d’une Cotisation Sociale Généralisée, 
Federaal Planbureau, Working Paper 6-99.
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Een verhoging van de BTW heeft een rechtstreeks effect op het prijsniveau en brengt 
een spiraal op gang van prijs- en loonstijgingen die zichzelf voedt via de stijging van 
de loonkosten per eenheid. Voor de ondernemingen vertalen die kostenstijgingen zich 
in een uitholling van de competitiviteit op de buitenlandse markten en, bijgevolg, in 
een aantasting van de uitvoer. Het verlies aan koopkracht van de gezinnen, als gevolg 
van de prijsstijging en het banenverlies, leidt tot een daling van de private consump-
tie. De verslapping van de binnenlandse vraag leidt bovendien tot een daling van de 
invoer. In totaal zou het BBP in t + 7 met 0.21% dalen en de tewerkstelling zou ver-
minderen met 26000 eenheden.

Gelet op de samenstelling van de gezondheidsindex (die net brandstoffen, tabak en 
alcohol uit de berekeningen uitsluit), hebben de verhoging van de accijnzen op brand-
stof en tabak en de verhoging van de energiebijdrage geen rechtstreekse impact op 
de lonen. De negatieve effecten van deze prijsverhogingen zijn dus kleiner dan in het 
geval van de verhoging van de BTW. Het verlies aan banen zou in t + 7 beperkt blij-
ven tot 8500 eenheden in t + 7 in geval van verhoging van de accijnzen, en tot 7300 
eenheden in geval van een verhoging van de energiebijdrage. Wat het BBP betreft, dit 
zou op middellange termijn teruglopen met 0,16% bij een verhoging van de accijn-
zen, en met 0,08% bij een verhoging van de energiebijdrage. Deze maatregelen leiden 
trouwens tot substitutie-effecten binnen de private consumptie. Meer in het bijzonder 
remmen ze het energieverbruik af (waarvan de prijs is gestegen), wat een gunstig ef-
fect heeft op de uitstoot van broeikasgassen.

De effecten op de openbare financiën bij een verhoging van de indirecte belastin-
gen houden sterk verband met de prijsbewegingen. Niet onverwacht neemt men in al 
deze gevallen, zoals verwacht natuurlijk, een toename waar van de ontvangsten van 
de indirecte belastingen in verhouding tot de basissimulatie. Maar de effecten zijn 
genuanceerder voor wat betreft de directe belastingen en de sociale bijdragen. De te-
rugloop van de economische activiteit en van de tewerkstelling kunnen deze ontvang-
sten ongunstig beïnvloeden, maar zij kunnen ook positief worden beïnvloed door de 
eventuele stijging van de loonmassa (via de indexering). In de variante van verhoging 
van de BTW, overtreft de impact van de loonindexering de negatieve impacten van een 
daling van de tewerkstelling. In de varianten van de verhoging van de accijnzen of van 
de energiebijdrage, domineert het negatief effect van het banenverlies.

Voor de drie varianten van verhoging van indirecte belastingen, merken we een toena-
me van de uitgaven veroorzaakt door de toename van de werkloosheidsvergoedingen 
en de indexering van de openbare uitgaven.

In het totaal zou de financieringscapaciteit van de gezamelijke overheid op middel-
lange termijn toenemen in een vork van 0,22 tot 0,33% van het BBP; waarbij het beste 
resultaat wordt bekomen met een verhoging van de energiebijdrage.

De ASB kenmerkt zich door te steunen op een zeer brede grondslag die zowel de 
inkomens van de gezinnen als van de ondernemingen omvat. Daardoor lokt haar in-
voering zowel de effecten uit die we reeds waarnamen bij een zwaardere belasting 
van de gezinnen (rechtsreeks effect: afname van de koopkracht), als deze die volgen 
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uit een zwaardere fiscaliteit voor de ondernemingen (rechtstreeks effect: stijging van 
hun productiekosten). Het prijsniveau van de private consumptie vertoont een lichte 
daling bij de invoering van een ASB (-0.06% op het einde van de periode). De reden 
daarvoor ligt in de vermindering van de vraag naar private consumptie door de gezin-
nen (dit neerwaarts effect op de prijzen wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een 
opwaarts effect geïnitieerd door de ondernemingen die eveneens de ASB dragen). In 
totaal gaat het BBP achteruit met 0,20% in t + 7 en de vernietiging van banen bedraagt 
5900 eenheden.

Wat de openbare financiën betreft, heeft de vertraging van de activiteit veroorzaakt 
door de invoering van de nieuwe belasting tot gevolg dat alle ontvangstposten afne-
men. Alleen de ontvangsten uit de ASB zelf zijn ruim positief. De negatieve impact 
op de tewerkstelling en het beschikbaar inkomen van de gezinnen verklaren de da-
ling van de directe en indirecte belastingen die ze betalen, alsook de daling van hun 
bijdragen voor de sociale zekerheid. Ook de directe belastingen betaald door de 
ondernemingen nemen af. Deze dalende ontvangsten worden echter ruimschoots 
gecompenseerd door het rendement van de nieuwe belasting. De terugloop van de 
economische activiteit (en de verhoging van de werkloosheid die eruit volgt) geven 
aanleiding tot een verhoging van het volume van de uitgaven buiten de interestlas-
ten. De (lichte) daling van het prijsniveau daarentegen doet de geïndexeerde uitga-
ven dalen. Samen genomen neutraliseren deze twee effecten elkaar bijna volledig 
zodat de verschillende posten van de primaire uitgaven quasi ongewijzigd blijven 
ten opzichte van de referentiesimulatie. De interestlasten daarentegen, vertonen te-
gen het einde van de periode een uitgesproken daling, en dit dank zij een voortdu-
rende verbetering van het primair saldo. Het totaal van de overheidsuitgaven ligt 
dus lager dan dit van de referentiesimulatie. De combinatie van een stijging van de 
overheidsontvangsten met een daling van de uitgaven resulteert noozakelijkerwijze 
in een verbeterde financieringscapaciteit van de overheid (+0,53% van het bbp in 
t + 7).

Resultaten onder een scenario van vrije loonvorming in het HERMES-model��

De resultaten bekomen in het tweede loonscenario verschillen fundamenteel van de 
vorige door de geïnduceerde effecten te wijten aan de wijziging van het reëel bruto-
loon (bij afwezigheid van rechtstreekse effecten). Zij worden voorgesteld in Tabel 7.

In het algemeen treden dezelfde macro-economische mechanismen in werking, of het 
beschouwde scenario nu dit van ongewijzigde reële brutolonen is dan wel dit van de 
vrije loonsvorming. Bepaalde effecten zijn echter meer uitgesproken in het ene dan in 
het andere geval.

In het geval van de vrije loonvorming volgens HERMES, leidt de stijging van de 
werkloosheid naar een daling van het reëel brutoloon. Daardoor daalt de reële loon-
kost sterker dan in het scenario met ongewijzigde reële brutolonen. Deze bijkomende 
verlaging tempert de stijging van de consumptieprijzen als gevolg van de verhoging 
van de indirecte belastingen (BTW, accijnzen op tabak en op brandstoffen en ener-
giebijdrage). Trouwens, ook het beschikbaar inkomen van de gezinnen en, bijgevolg, 
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de besteding van de gezinnen is ook sterker geërodeerd. De daling van de loonkost 
daarentegen beperkt aanzienlijk de negatieve impact van de verhoging van de belas-
ting op het concurrentievermogen van de ondernemingen. Daardoor wordt de export 
nauwelijks aangetast. Wat de investeringen betreft, die dalen minder dan in het sce-
nario met ongewijzigde reële brutolonen. Alles samen genomen gaat het BBP minder 
achteruit dan in het scenario met ongewijzigde reële brutolonen. Hetzelfde geldt voor 
de tewerkstelling.

Tabel 7 – Effect van compenserende lastenverhoging bij vrije loonvomring in hermes-model 
(verschillen in % ten opzichte van de referentiesimulatie, tenzij anders vermeld).

Verhoging van  
de BtW

Verhoging van  
de accijnzen

Verhoging van  
de energiebijdrage

Invoering van  
een asB

t t + 7 t t + 7 t t + 7 t t + 7

BBP -0.13 -0.08 -0.17 -0.10 -0.13 -0.04 -0.13 -0.17

Private Cons. -0.48 -0.63 -0.63 -0.70 -0.57 -0.64 -0.43 -0.76

Investeringen -0.30 -0.89 -0.32 -0.42 -0.30 -0.42 -0.11 -0.45

Export -0.01 0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.02

Deflator private cons. 0.66 0.76 0.75 0.66 0.63 0.48 -0.02 -0.16

Tewerkstelling

in duizendtal -9.29 -7.43 -5.96 -0.36 -5.72 -0.21 -2.83 -1.66

Financieringscapaciteit of -behoefte voor de gezamelijke overheid

in % van het BBP 0.27 0.12 0.21 0.17 0.25 0.27 0.46 0.50

Wat de overheidsfinanciën betreft, is de verbetering van de financieringscapaciteit 
systematisch kleiner bij vrije loonvorming, en dit ongeacht de verhoging van de indi-
recte belastingen. Inderdaad, dit scenario genereert minder directe fiscale ontvangsten 
en minder socialezekerheidsbijdragen dan voorheen, omwille van het lager loonni-
veau. Ook de indirecte belastingen stijgen minder, gezien de verslapping van de pri-
vate consumptie en de beperktere stijging van de consumptieprijzen ten opzichte van 
het scenario van de ongewijzigde reële brutolonen. De uitgaven worden hier over het 
algemeen minder beïnvloed, gezien het kleinere verlies aan banen en de beperktere 
prijsstijging. Rekening houdend met deze verschillende bewegingen van ontvangsten 
en van uitgaven, resulteert de verhoging van de indirecte belasting in deze loonconfi-
guratie in een geringere verbetering van de overheidsfinanciën.

De invoering van een ASB, leidt tot een verzwakking van de economische activiteit 
en, daardoor tot een toename van de werkloosheid. Bij ongewijzigde reële brutolonen, 
beïnvloedt deze toename van de werkloosheid de reële loonkost niet. Maar dat is wel 
het geval in de versie van het model waar de lonen vrij evolueren. Daar oefent de 
werkloosheidstoename een neerwaartse druk uit op de reële loonkost. Deze daling van 
de reële loonkost beperkt de vernietiging van tewerkstelling. Het verlies aan banen is 
ruimschoots minder groot dan bij vrije lonen. Bijgevolg is de vertraging van de eco-
nomische activiteit minder uitgesproken in het scenario met vrije loonvorming dan in 
dit van de ongewijzigde reële brutolonen.
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Een ander belangrijk verschil tussen de twee versies van het model zit in de evolutie 
van het prijsniveau. Bij vrije lonen is de daling ervan belangrijker (wegens de daling 
van de reële lonen). De deflatoire spiraal die in werking treedt ingevolge de invoering 
van de ASB is dus meer uitgesproken in het scenario van de vrije loonvorming dan bij 
ongewijzigde reële brutolonen.

De daling van het beschikbaar reële inkomen van de huishoudens, en bijgevolg van 
hun consumptie, volgend op de invoering van een asb, is iets duidelijker in het scena-
rio van vrije lonen. Dat komt opnieuw door de daling van de reële lonen, ondanks het 
beperktere verlies aan banen en de minder snelle prijsstijging.

Ten opzichte van het scenario van de ongewijzigde reële brutolonen is er een lichte 
verbetering van de situatie van de ondernemingen merkbaar, vooral dankzij de daling 
van de loonkosten.

De impact op macro-economisch vlak van de invoering van een asb is globaal ge-
nomen dus beter in het scenario van vrije loonvorming. Maar dat geldt niet voor de 
overheidsfinanciën. De verbetering van de financieringscapaciteit van de overheid, 
uitgedrukt in % van het BBP, blijkt inderdaad minder uitgesproken bij vrije loonvor-
ming. Deze minder goede prestatie inzake openbare financiën in het scenario van vrije 
loonvorming wordt vooral verklaard door een minder grote stijging van de overheids-
ontvangsten, in vergelijking met het scenario van ongewijzigde reële brutolonen. De 
daling van de lonen veroorzaakt een belangrijke terugval van de directe belastingen 
betaald door de gezinnen alsook van de bijdragen van de sociale zekerheid.

3.4 een counterfactual oefening met het model laBmoD

Het model labmod kan ook gebruikt worden om een tegenfeitelijke oefening te simu-
leren. Het model berekent dan welke uitkomst er op de arbeidsmarkt zou zijn geobser-
veerd indien er geen beleid van loonlastenverminderingen was gevoerd. Tabel 8 toont 
de effecten op de sector van de ondernemingen, exclusief de dienstencheques en de 
pwa’s, van de verminderingen van de werkgeversbijdragen, van de verminderingen van 
de werknemersbijdragen en de loonsubsidies tijdens de periode 1982-2007. De invloed 
van de wijzigingen in de personenbelasting – hetzij naar boven (in de jaren ’80), hetzij 
naar beneden (vanaf 1999) – werd buiten de analyse gehouden omdat alleen voldoende 
informatie over de ex ante effecten van de fiscale hervorming van 1999 beschikbaar is.

De gerapporteerde resultaten zijn bruto-effecten. De simulatie houdt immers geen 
rekening met de opportuniteitskost van de lastenverlagingen, want verwaarloost com-
penserende belastingverhogingen of uitgavenverminderingen. Daarenboven veron-
derstellen we dat de belastingparameters echt exogeen zijn en geen weergave zijn van 
een reactie van de overheid op de toestand van de economie. Onder die beperkende 
hypothesen kan deze tegenfeitelijke oefening als een opstap naar een ex post evaluatie 
beschouwd worden.127

127. Een echte “ex post” evaluatie is een vergelijking a.h.v. econometrische technieken van een doelgroep en 
een controlegroep. Dat is bij deze simulatie duidelijk niet het geval.
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Tabel 8 illustreert duidelijk het engagement van de overheid m.b.t. de lastenverlagin-
gen. In 2007 zou, indien er geen lastenverlagingen werden doorgevoerd, de bijdrage-
voet voor de werkgevers 7,75 procentpunt hoger gelegen hebben (gemeten t.o.v. de 
bijdragevoet op het brutoloon). De bijdragevoet voor de werknemers zou 1,50 pro-
centpunt hoger zijn en het percentage waarmee de lonen gesubisideerd worden zou 
1,74 procentpunt lager liggen in 2007.

De onmiddellijke impact van de hogere lasten in 2007 en de vertraagde impact van de 
hogere lasten van vóór 2007 zouden samen de reële arbeidskosten met 4,71 procent 
verhoogd hebben. Het gevolg daarvan zou een lagere tewerkstelling (min 3,90% of 
min 99400 eenheden) en minder productie (min 2,35%) geweest zijn. Bovendien zou 
de last voor de werknemers nog groter geweest zijn dan voor de werkgevers want er is 
een reële nettoloondaling van min 5,83 procent. Dit resultaat volgt uit het feit dat de 
partiële elasticiteit van de reële loonkostenvoet tot de loonwig slechts 30% bedraagt 
(zie de summiere beschrijving van labmod in paragraaf 3.1).

Tabel 8 – Effecten van de annulering van de lastenverminderingen 1982-2007 in labmod 
 (procentuele verschillen t.o.v. de basisprojectie behalve tenzij anders aangegeven).
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1982 2.09% 0.15% 0.45% 0.00% -0.13% -0.03% -0.66% 2.14% -0.45% 0.37% -14457

1983 1.04% 0.08% 0.22% 0.00% -0.24% -0.07% -0.45% 0.71% -0.40% 0.25%  -9789

1984 1.06% 0.09% 0.23% 0.00% -0.28% -0.08% -0.39% 0.35% -0.82% 0.22%  -8580

1985 1.08% 0.09% 0.22% 0.00% -0.25% -0.07% -0.38% 0.39% -0.78% 0.22%  -8562

1986 1.13% 0.09% 0.22% 0.00% -0.25% -0.06% -0.41% 0.45% -0.75% 0.24%  -9276

1987 1.05% 0.09% 0.20% 0.00% -0.25% -0.05% -0.40% 0.39% -0.71% 0.23%  -8983

1988 1.14% 0.09% 0.21% 0.00% -0.26% -0.04% -0.43% 0.46% -0.72% 0.25%  -9805

1989 1.17% 0.09% 0.20% 0.00% -0.27% -0.03% -0.45% 0.48% -0.67% 0.26% -10346

1990 1.08% 0.09% 0.19% 0.00% -0.28% -0.02% -0.45% 0.44% -0.63% 0.26% -10503

1991 1.02% 0.08% 0.17% 0.00% -0.28% -0.01% -0.44% 0.38% -0.60% 0.26% -10375

1992 0.95% 0.08% 0.16% 0.00% -0.28% 0.00% -0.43% 0.34% -0.56% 0.25% -10121

1993 0.73% 0.06% 0.12% 0.00% -0.26% 0.02% -0.39% 0.21% -0.48% 0.22%  -8843

1994 1.93% 0.16% 0.33% 0.00% -0.35% 0.01% -0.66% 1.01% -1.04% 0.36% -14907

1995 2.30% 0.19% 0.41% 0.00% -0.42% -0.01% -0.82% 1.32% -1.12% 0.46% -18791

1996 2.87% 0.24% 0.52% 0.00% -0.53% -0.04% -0.99% 1.51% -1.53% 0.55% -22574

1997 2.50% 0.21% 0.46% -0.02% -0.56% -0.06% -0.97% 1.21% -1.37% 0.54% -22175

1998 3.28% 0.28% 0.62% -0.13% -0.67% -0.07% -1.20% 1.67% -1.91% 0.67% -27498

1999 3.07% 0.28% 0.61% -0.30% -0.70% -0.08% -1.28% 1.74% -1.76% 0.73% -30018

2000 4.91% 0.56% 1.02% -0.61% -0.98% -0.13% -1.88% 3.14% -2.97% 1.07% -44776

2001 5.41% 0.63% 1.14% -0.69% -1.18% -0.19% -2.17% 3.34% -3.35% 1.22% -51209
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2002 5.55% 0.62% 1.13% -0.64% -1.33% -0.23% -2.25% 2.90% -3.65% 1.27% -53606

2003 6.00% 0.75% 1.21% -0.80% -1.46% -0.26% -2.50% 3.22% -4.01% 1.41% -60146

2004 7.14% 0.86% 1.37% -0.89% -1.66% -0.28% -2.91% 3.97% -4.42% 1.67% -72106

2005 7.76% 1.03% 1.51% -1.04% -1.88% -0.32% -3.30% 4.47% -4.85% 1.90% -82900

2006 7.68% 1.44% 1.58% -1.39% -2.17% -0.36% -3.64% 4.59% -5.52% 2.09% -91780

2007 7.75% 1.50% 1.66% -1.74% -2.35% -0.39% -3.90% 4.71% -5.83% 2.26% -99443

1. Afwijking in procentpunt van de werkgeversbijdrage, uitgedrukt als percentage van het brutoloon.

2. Afwijking in procentpunt van de werknemersbijdrage, uitgedrukt als percentage van het brutoloon. – In LAB-
MOD zijn de voeten t.o.v de loonkost exogeen en die t.o.v. het brutoloon endogeen. Een wijziging in de werkge-
versbijdragevoet t.o.v. de loonkost impliceert voor alle voeten t.o.v. het brutoloon – ook de werknemersbijdrage, 
de loonsubsidie en de personenbelastingvoet – een wijziging.

3. Afwijking in procentpunt van de voet van de personenbelasting, uitgedrukt als percentage van het brutoloon. 
– zie opmerking in de vorige voetnoot.

4. Afwijking in procentpunt van het percetnage loonsubsidiëring, uitgedrukt als percentage van het brutoloon. – 
zie opmerking in de vorige voetnoot.

5. Gedefleerd met toegevoegde waardeprijsindex.

6. Gedefleerd met consumptieprijsindex.

7. Afwijking in procentpunt – gedefinieerd als het aantal uitkeringsgerechtigde volledige werklozen gedeeld 
door de som van zelfstandige arbeid (exogeen), overheidstewerkstelling (exogeen), loontrekkers in de onderne-
mingen en het aantal uitkeringsgerechtigde volledige werklozen.

8. Eenheden.

4. Ex ante evaluaties a.h.v. een algemeen evenwichtsmodel

4.1 gerichtheid op doelgroepen en jobverdringing door overkwalificatie

Om het algemeen evenwichtsmodel van deze paragraaf kort voor te stellen hernemen 
we hier de belangrijkste elementen van Sneessens et al. (2005) waarin het uitgebreid 
beschreven werd. Het doel van het gebruik van het algemeen evenwichtsmodel is het 
modelleren, inzichtelijk maken en precies inschatten van de gevolgen van het focus-
sen van een structurele lastenvermindering op bepaalde doelgroepen, en meer in het 
bijzonder op de lage lonen. Daaruit zal blijken dat deze toespitsing van de maatregel 
op de laagste lonen een fundamentele voorwaarde vormt om de maatregelen succesvol 
te maken. We besteden ook in het bijzonder aandacht aan effecten zoals “jobverdrin-
ging door overkwalificatie”. De context van de analyses kan – zeer bondig – als volgt 
worden samengevat. De lastenverminderingen toegespitst op de lage lonen hebben tot 
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doel de tewerkstelling te stimuleren van de minst gekwalificeerden. De onderliggende 
analyse bestaat erin dat de hoge werkloosheid van deze categorie werknemers voort-
spruit uit een onevenwicht tussen aanbod en vraag voor dit type van kwalificaties. Dit 
onevenwicht is gerelateerd aan de neerwaartse loonrigiditeit wanneer men het niveau 
van het minimumloon of van vervangingsinkomens nadert. Tal van studies onderlij-
nen nochtans ook het belang van jobverdringing door overkwalificatie, uitgelokt door 
een zwakke globale vraag naar (handen)arbeid. Als de kans op een job die overeen-
stemt met hun opleidingsniveau verkleint, aanvaarden werknemers jobs waarvoor ze 
overgekwalificeerd zijn. Daardoor verminderen ze de tewerkstelling van de laagsge-
schoolde arbeidskrachten.

Eerst ontwikkelen we een model met marktsegmentatie. Daarin introduceren we dan 
de concurrentie tussen werknemers van verschillende opleidingsniveau’s. Zo kunnen 
we het effect van deze concurrentie op de effectiviteit van een beleid van lastenver-
mindering inschatten. In elk geval (met of zonder de effecten van “jobverdringing 
door overkwalificatie”), voeren we de evaluatie uit in drie fases: (i) opbouw van het 
theoretisch model dat zo goed mogelijk de belangrijkste mechanismen en gedragin-
gen capteert; (ii) vastlegging van de numerieke waarden van de parameters van het 
model zó dat we de relevantste gestileerde feiten weergeven met het model (werk-
loosheidsgraad en duur van de verschillende categorieën van arbeiders, relatieve lo-
nen, interestvoeten, enz. ...)128; (iii) de kwantitatieve evaluatie van de effecten van de 
structurele vermindering van sociale lasten door een numerieke simulatie uit te voeren 
van varianten van economisch beleid. Aangezien het model gebaseerd is op duidelijk 
en rigoureus afgeleide gedragsrelaties, ontsnapt deze methode van evalueren van eco-
nomisch beleid aan de “Lucas-kritiek”.129

4.2 fricties en stromen op de arbeidsmarkt

Figuur 8 steunt op een uiterst vereenvoudigde voorstelling van de werking van de 
arbeidsmarkt, waarin de fricties, de processen van schepping en vernietiging van ar-
beidsplaatsen en zoekgedrag volledig achterwege zijn gelaten. In werkelijkheid, is 
de observeerde evolutie van de tewerkstelling het netto resultaat van schepping van 
nieuwe en vernietiging van bestaande arbeidsplaatsen. Figuur 8 illustreert dit aspect. 
Het aantal tewerkgestelden en werklozen wordt respectievelijk voorgesteld door E en 
U. De evolutie van deze stocks is afhankelijk van de in- en uitstromen in de werkloos-
heid (voorgesteld door de pijlen). De instroom in de werkloosheid (weergegeven door 
de jobdestructiegraad ϕ) is invers gerelateerd tot de duurtijd van een job. Ze weer-
spiegelt alle mogelijke gebeurtenissen die de onderneming of de arbeider er kunnen 

128. In de terminologie van Algemeen Evenwichtsmodellen spreekt men van “calibrering” of “ijking” van het 
model.

129. In een geruchtmakende publicatie van 1976 benadrukt Lucas dat een beleidswijziging (bvb. een verande-
ring van het fiscaal beleid) over het algemeen ook gedragsveranderingen zal uitlokken van de economische 
agenten. Een macro-economisch model kan slechts de effecten van deze beleidswijziging correct inschat-
ten indien het deze effecten op gedrag correct mee in rekening brengt. Daarom zijn rigoureuze microfun-
deringen van de macro-economische analyse noodzakelijk.
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toe aanzetten de arbeidsrelatie te beëindigen. We veronderstellen dat elke periode een 
vaste fractie van de bestaande arbeidsplaatsen verloren gaat. De graad van jobcreatie 
(c.α(θ) in Figuur 8) hangt zowel af van de evolutie van de vraag naar arbeid, van de 
doeltreffendheid van het matchingproces (voorgesteld door de parameter c) tussen 
vraag en aanbod van arbeid, en van de spanning op de arbeidsmarkt (voorgesteld door 
de variabele θ en gemeten als verhouding tussen het aantal vacante betrekkingen en 
het aantal werklozen). Vanuit het standpunt van de werknemer leidt een grotere span-
ning op de arbeidsmarkt tot een hogere ontsnappingskans uit de werkloosheid. Maar 
voor de werkgever vertragen zij de aanwerving en maken haar ook duurder. De totale 
tewerkstelling blijft constant wanneer het aantal vernietigde arbeidsplaatsen gelijk is 
aan het aantal gecreëerde jobs (stationair evenwicht).

Figuur 8 – Stromen en voorraden op de arbeidsmarkt.
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Economisch beleid kan de stromen van creatie en vernietiging van arbeidsplaatsen 
op verschillende manieren beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld impact hebben op de 
ene stroom en de andere ongewijzigd laten, of een gunstig effect op de ene hebben 
en nefast zijn voor de andere. Vandaar het belang de effecten van een beleid eerst te 
analyseren in termen van stromen van creatie en vernietiging van arbeidsplaatsen, 
alvorens er gevolgen uit te trekken voor wat betreft de stocks. Een zelfde maatregel 
ter bevordering van de vraag naar arbeid zal ook heel verschillende effecten hebben 
naargelang de initiële toestand van de betrokken arbeidsmarkt. Het stimuleren van de 
vraag naar arbeid in een reeds gespannen arbeidsmarkt zal natuurlijk wel jobs creëren, 
maar dan eerder in beperkte mate omdat de aanwervingskosten hoog en -termijnen 
lang zullen zijn (zonder dan nog de opwaartse druk op de lonen te vermelden). Om net 
die effecten van een lastenverlaging, die zich buiten de arbeidsmarkt bevinden, mee in 
rekening te brengen, moet men dus de werking van de arbeidmarkt integreren in een 
ruimer kader van “algemeen evenwicht”.

4.3 een algemeen evenwichtsmodel met perfecte segmentatie van de 
arbeidsmarkten

We vatten het gebruikte model als volgt worden samen.130 We onderscheiden finale en 
intermediaire goederen. Finale goederen worden geproduceerd door intermediaire in-
puts te combineren met kapitaal (d.w.z. infrastructuur vertegenwoordigt en machines 
nodig in het productieproces). Er zijn drie types intermediaire goederen die we voor 
de eenvoud associëren met drie verschillende niveaus van technologie (low-tech, high-

130. Voor meer details, zie Batyra en Sneessens (2006).
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tech, en een tussencategorie). Het scholingsniveau dat vereist is om deze goederen te 
produceren neemt toe naarmate ze geavanceerder zijn. De productietechnologie voor 
finale goederen modelleren we aan de hand van een geaggregeerde Cobb-Douglas 
productiefunctie met een substitutie-elasticiteit tussen de verschillende soorten arbeid 
gelijk aan één. Manacorda en Petrongolo (1999) suggereren dat dergelijke productie-
functie goed de effecten weergeeft van technologische vooruitgang die vertekend is 
ten gunste van hoger geschoolden.

Figuur 9 – Stromen op de perfect gesegmenteerde arbeidsmarkt.
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Gedrag op de arbeidsmarkt��

We bekijken een economie met een constante bevolking, verdeeld over drie beroeps-
categorieën die elk aan een verschillend opleidingsniveau beantwoorden (laag, ge-
middeld, hoog).131 De verdeling van de arbeidskrachten over deze drie categorieën 
wordt als exogeen beschouwd, bepaald door vroegere investeringen in menselijk ka-
pitaal (opleiding). Er zijn drie soorten tewerkstelling, één voor elk type intermediair 
goed. Deze drie vormen van tewerkstelling onderscheiden zich van elkaar door de 
complexiteit van de uit te voeren taken. Als startpunt veronderstellen we een vol-
ledig gesegmenteerde “arbeidsmarkt”: de laaggeschoolde (resp. gemiddeld, hoogge-
schoolde) werknemers worden exclusief geassocieerd met een arbeidsmarkt voor jobs 

131. De professionele kwalilificatiecategorieën zwak en gemiddeld worden beschouwd als één groep (kwalifi-
catie zwak) bij Pierrard-Sneessens (2003 a, b) en Pierrard (2004 a, b).
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met een lage (resp. gemiddelde, hoge) complexiteit. We stellen de stromen op de drie 
arbeidsmarkten en de samenhang met de diverse productiesectoren voor in Figuur 9. 
We gebruiken daarbij volgende notatie:

QI:  geproduceerde hoeveelheid intermediaire goederen van het type I, waarbij I 
naar de technologische complexiteit verwijst, met I = T, M, B (T = top, M = 
medium, B = bottom,);

qI:  productiviteit van werknemers in elk van de sectoren van intermediaire goe-
deren;

EI:  aantal arbeidsplaatsen in elk van de sectoren van intermediaire goederen;

Un:  aantal werklozen van een bepaald opleidingsniveau: n = h, s, l (h = “high-
skilled”, s = “skilled”, l = “low-skilled”).

De ondernemingen bepalen het aantal jobopeningen zó dat ze de actuele waarde van 
de verwachte winsten te maximaliseren. Het optimale aantal vacante betrekkingen 
voor elk type onderneming zal functie zijn van de heersende en geanticipeerde toe-
komstige situatie op de overeenstemmende goederen- en arbeidsmarkt (hoeveel kost 
het open houden van een vacature? kans om een vacature voor een laag- of hoogop-
geleide in te vullen, lonen, verkoopprijs van intermediaire goederen, enz. ...). Er is 
sprake van creatie van een arbeidsplaats wanneer een onderneming met een vacature 
een arbeider vindt die op zoek is naar een job met het gewenste scholingsniveau. Om 
fricties en matchingproblemen (coördinatieproblemen die in hoofdzaak te maken heb-
ben met informatietekorten) in rekening te brengen, stellen we dit proces van tewerk-
stellingscreatie voor zoals Pissarides (2000). Hij gebruikt een matchingfunctie waarin 
het aantal gecreëerde jobs een positieve functie is van het aantal vacante betrekkingen 
en van het aantal werknemers dat op zoek is naar een job (gewogen met hun zoekin-
tensiteit). Onder die voorwaarden, hangt de kans dat een werkzoekende werk vindt op 
arbeidsmarkt I af van twee factoren: de efficiëntie van het matchingproces op de markt 
in kwestie (parameter c) en de spanning op deze arbeidsmarkt (variabele θ). Beide 
beïnvloeden de kans om een job te vinden positief. De spanning op de arbeidsmarkt 
meten we door de verhouding tussen het aantal vacante betrekkingen en het aantal 
werkzoekeneen. Voorlopig veronderstellen we ook een maximale zoekintensiteit van 
de werklozen (nl. gelijk aan 1).

Spaar- en investeringsgedrag��

Vermits er drie categorieën werknemers zijn, onderscheiden we ook drie categorieën 
gezinnen. De voorkeuren zijn voor alle werknemers identiek en worden voorgesteld 
door een nutsfunctie met als argumenten consumptie en vrije tijd. De hoeveelheid 
vrije tijd is invers gerelateerd tot de tijd die aan werk of het zoeken naar werk wordt 
besteed. We veronderstellen dat de laagstgeschoolde werknemers geen kapitaal bezit-
ten en dat hun consumptie in elke periode gelijk is aan hun beschikbaar inkomen. 
Voor zover deze categorie van werknemers overeenstemt met werknemers met een 
minimumloon die de tering naar de nering moeten zetten, lijkt deze veronderstel-



188    Parafiscaliteit en arbeidsmarkt

ling realistisch. De gezinnen van werknemers met gemiddelde of hoge scholingsgraad 
daarentegen bewegen zich op de kapitaalmarkt en leggen een spaar- en consumptie-
plan vast dat hun welvaart nu en later maximeert.

Loonvorming��

Informatieproblemen en fricties op de arbeidsmarkt zijn synoniem met onvolmaakte 
mededinging. De lonen worden dan niet meer bepaald door het evenwicht tussen vraag 
en aanbod, maar door onderhandeling tussen werkgevers en werknemers. Dit wordt 
meestal voorgesteld in termen van “verdeling van het surplus”. De ‘match’ tussen 
een werknemer en een onderneming leidt tot een productieactiviteit, die toegevoegde 
waarde genereert en dus een inkomenstoename. Dit surplus wordt verdeeld tussen 
werkgever en werknemer. Aangezien het uitbetaalde loon lager ligt dan de marginale 
productiviteit van de werknemer, realiseert de onderneming een positieve nettowinst. 
En ook de werknemer krijgt een loon dat hoger ligt dan zijn zijn reservatieloon (dat 
zelf afhangt van de hoogte van het vervangingsinkomen, van de kans om elders werk 
te vinden, en van de waarde van vrije tijd). Hoe het surplus verdeeld wordt tussen 
werkgever en werknemer hangt af van hun respectieve onderhandelingsmacht. De 
waarde van het surplus kan schommelen doorheen de tijd afhankelijk van productivi-
teit, intrestvoeten, heffingingen enz. In het model veronderstellen we dat het loon in 
elke periode wordt (her)onderhandeld. Dit type van onderhandeling wordt geforma-
liseerd als de maximalisering van een “veralgemeend Nash-product”. We gebruiken 
deze voorstelling van het proces van loononderhandelingen om de vergoeding van 
werknemers met een gemiddelde of hoge scholingsgraad te bepalen. Voor de laagst-
geschoolde werknemers daarentegen veronderstellen we dat ze het minimumloon 
krijgen. Dit minimumloon evolueert wel mee met het gemiddeld loon van de andere 
categorieën van werknemers. De laatste decennia is de verhouding tussen de laagste 
lonen en de hoogste lonen in België inderdaad heel stabiel gebleven (zie bijvoorbeeld 
de ratio’s berekend door de OESO (1996).

Budgettaire beperking van de overheid��

We veronderstellen dat de overheid haar budget jaarlijks in evenwicht houdt. Maar het 
model uitbreiden met overheidsschuld zou niets aan onze resultaten veranderen. De 
werkloosheidsvergoedingen zijn een (door wetgeving bepaalde) fractie van het loon 
van de werknemer. De heffingen op de inkomens uit arbeid bestaan uit twee compo-
nenten, een bijdragevoet ten laste van de werkgever en een bijdragevoet ten laste van 
de werknemer.

4.4 IJking van het model

Het hierboven geschetste model gaan we gebruiken om de impact van een lasten-
vermindering te becijferen. De eerste stap van die oefening bestaat erin het model te 
“ijken” (of te calibreren). Dit betekent dat we aan de parameters van het model nume-
rieke waarden geven, die verenigbaar zijn met beschikbare empirische inschattingen, 
en wel op een dusdanige manier dat het model de werkelijkheid weergeeft van een 
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bepaald moment. Eens de de waarde van de parameters is vastgeprikt, kunnen we in 
een tweede stap het model gebruiken om om de impact te simuleren van wijzigingen 
van de economische omgeving, bvb. een vermindering van de sociale lasten.

We hebben de calibrering weerhouden die we ook in vorige studies gebruiken, nl. 
deze op de Belgische economie van midden van de jaren ’90. De te calibreren para-
meters kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: (i) parameters die men in alle 
modellen van dit type terugvindt; daaraan kennen we standaardwaarden toe (bvb. af-
schrijvingspercentages voor kapitaal, tijdsvoorkeur van de gezinnen, enz.); (ii) spe-
cifieke parameters voor ons model waarvoor wij over directe informatie beschikken; 
(iii) specifieke parameters voor ons model waarvoor we niet over directe informatie 
beschikken. De waarde van die laatste parameters kiezen we zó dat het model de situ-
atie van midden de jaren ’90 repliceert voor wat betreft een aantal endogene variabe-
len in het model (zoals werkloosheidsgraad, kansen op werk, kansen om een vacature 
in te vullen, relatieve lonen enz.).

Het model heeft als doel lastenverminderingen te evalueren die op gefocust zijn op 
bepaalde doelgroepen. Daarin onderscheidt dit model zich van Sneessens-Shadman 
(2000), Pierrard-Sneessens (2003a,b) of Pierrard (2004a), waarbij de graad van jobver-
nietiging exogeen was. Deze studies onderscheidden slechts twee opleidingniveaus: 
hoog- en laaggeschoolden. Hier onderscheiden we drie opleidingniveaus: laagge-
schoolden (diploma van lager onderwijs), gemiddeld geschoolden (diploma van lager 
middelbaar onderwijs) en hooggeschoolden (werknemers die minstens een diploma 
van hoger middelbaar onderwijs hebben). De eerste twee groepen vertegenwoordigen 
respectievelijk 15% en 21% van de actieve bevolking in de ruime zin van het woord, 
dus met inbegrip van bruggepensioneerden en oudere werklozen (NIS 1997). Reke-
ning houdend met de werkloosheid, stemt het aandeel laaggeschoolde werknemers 
vrij goed overeen met het percentage werknemers met de laagste lonen (de sectoriële 
minima), nl. ongeveer 10% van de werknemers. De groep van de hoogst geschoolden 
(werknemers met minstens een diploma hoger secundair onderwijs) vertegenwoordigt 
64% van de actieve bevolking; we prikken hun aandeel in de inkomsten uit sparen vast 
op 79% (NIS 1996-97).

We kozen de waarden van de graad van jobvernietiging om grosso modo de door Van 
der Linden-Dor (2001) geschatte ondergrens te bekomen en de werkloosheidsgraad 
van midden de jaren ’90 per categorie van werknemers (INS 1997) te reproduceren. 
De empirische evidentie suggereert matchingfuncties van het Cobb-Douglas-type met 
constante schaalopbrengsten, waardoor de kans op werk een positieve functie is van de 
spanning op de arbeidsmarkt in kwestie. De parameters van deze functie werden gecali-
breerd op basis van Van der Linden en Dor (2001) en Cockx-Dejemeppe (2002). Volgens 
Delmotte et al. (2001), werden in 2000 52% van de openstaande vacatures ingevuld in 
de loop van het kwartaal. Hun cijfers suggereren geen systematisch verband tussen de 
moeilijkheidsgraad om een vacature ingevuld te krijgen en het vereiste opleidingniveau 
van die vacature. We hebben het model daarom gecalibreerd met een kans dat een va-
cature ingevuld raakt die dezelfde is voor elk type job, nl. 50%. De recruteringskosten 
vertegenwoordigen ongeveer 10% van de totale loonkost (Abowd-Kramarz, 2003).
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Het loon van laaggeschoolde werknemers wordt bepaald door het minimumloon, 
dat mee evolueert met de lonen van hogergeschoolden en ongeveer op 50% van dat 
loon voor hooggeschoolden ligt (Cfr. NIS 1995-97 en OESO 1996). De bruto ver-
vangingspercentages (verhouding tussen de gemiddelde werkloosheidsvergoeding en 
het loon) werden berekend op basis van NIS-gegevens (1995-99) voor de brutolonen, 
op basis van RVA-gegevens (1997) voor de werkloosheidsvergoedingen en op basis 
van OESO-gegevens (1997) voor de belasting op de werkloosheidsvergoedingen. Wij 
veronderstellen een gelijke werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid voor alle 
categorieën van werknemers, nl. 34% (de waarde gebruikt in het HERMES-model van 
het Federaal Planbureau). De percentages inkomstenbelasting zijn deze vermeld in het 
Sociaal Verslag van januari 1997.

Tabel 9 – Effecten van een lastenvermindering met een ex ante kost van 1% van het bbp.

sector waarin de lastenvermindering wordt doorgevoerd(*)

B B+m m t

(a) (b) (c) (d)

Lastenverlaging (in procentpunten) 26,7 8,5 12,5 2,7

Ex ante wijziging van de loonkost (in %) B -20,0 -6,0 – –

M – -6,0 -9,0 –

T – – – -2,0

Ex post wijziging van de loonkost (in %) B -18,8 -5,8 0,2 1,8

M 1,32 -0,3 -1,2 0,0

T 1,33 0,6 1,2 -0,2

Verandering tewerkstelling B 89229 28171 30 -7984

M 348 6061 8845 84

T 895 345 144 2708

TOTAAL 90472 34577 9019 -5193

Kost per gecreëerde arbeidsplaats (€/jaar) -1860 14900 112000 –
Verandering productie (in %) 1,36 0,58 0,17 -0,06

Verandering productiviteit (in %) -1,03 -0,33 -0,06 0,08

Verandering in welvaart(**) (in %) L 0,77 0,29 0,05 0,52

M 0,70 0,46 0,30 -0,11

H 1,37 0,63 0,08 -0,23

(*) B staat voor de laagtechnologische sector, T voor de hoogtechonlogische en M voor de sector tussenin

(**) L staat voor laaggeschoolden, H voor hooggeschoolden en M voor de groep met middelhoog opleidingsni-
veau.

4.5 resultaten van de simulaties

De uitgevoerde simulaties betreffen een verlaging van de sociale lasten waarvan de ex 
ante kost 1% van het BBP bedraagt, ongeacht de categorie van werknemers waarop 
de lastenvermindering van toepassing We houden het overheidsbudget in elke peri-
ode in evenwicht door een forfaitaire belastingheffing op de hogergeschoolden in te 
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voeren.132 Het eerste scenario dat we bekijken is een structurele vermindering van de 
werkgeversbijdragen gericht op de laagste lonen. Tabel 9 vat de langetermijneffecten 
van deze maatregel samen in kolom (a). De volgende kolommen geven de resultaten 
weer van een analoge beleidsmaatregel, maar dan gericht op andere sectoren. Zoals 
gezegd bedraagt de ex ante kost van de lastenvermindering telkens 1% van het BBP.

Deze simulatie suggereert (onder andere) de volgende conclusies:
1. Het toespitsen richten van de lastenvermindering op de laagste lonen (sector B, 

met lage graad van technologische ontwikkeling) schept 90000 arbeidsplaatsen. 
De toename van de economische activiteit (+1.36%) doet de werkloosheidsuitga-
ven dalen en de fiscale en parafiscale ontvangsten toenemen, zelfs in die mate dat 
de maatregel zelfbedruipend wordt. De ex post kost per gecreëerde arbeidsplaats 
is daardoor negatief. In dit scenario neemt de welvaart van alle werknemers toe.

2. Het focussen van de vermindering op relatief hooggeschoolden (sectoren M of 
T) heeft slechts een licht positief (kolom (c)), of zelfs negatief (kolom (d)) effect 
op de tewerkstelling. De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in de reactie van de 
lonen, die het grootste deel van de lastenverlaging absorberen. Ook het mini-
mumloon stijgt omdat het geïndexeerd is op het gemiddeld loon van de andere 
categorieën werknemers. Dit leidt in scenario (d) tot een relatief grote vernieti-
ging van tewerkstelling voor laaggeschoolden.

3. Scenario (d) is bijzonder leerrijk: het richten van de lastenvermindering op de 
hoogst geschoolden is contraproductief omdat het een verhoging van de aanwer-
vingskosten veroorzaakt in een sector waar, gegeven de reeds bestaande spanning 
op deze arbeidsmarkt, deze uitgaven aan de marge niet meer rendabel zijn.

4. In alle scenario’s wordt een deel van de lastenverlaging geabsorbeerd door een 
stijging van de nettolonen. Dat is zelfs het geval in het meest gunstige scenario 
(a) waarbij de subsidie rechtstreeks het minimumloon beïnvloedt ook al kan dat 
op het niveau van de individuele onderneming niet heronderhandeld worden. In 
dat geval zijn het de positieve effecten op de productiviteit van hogergeschoolde 
werknemers en de daaruit volgende loonstijging (+1,3%) die op lange termijn 
ook hun weg vinden naar een hoger minimumloon. In de andere gevallen (in het 
bijzonder in scenario’s (c) en (d)), wordt het grootste deel van de subsidie geab-
sorbeerd door de nettolonen.

De resultaten van Pierrard (2004a, b) worden hiermee dus, mutatis mutandis, beves-
tigd: het richten van de lastenvermindering op de tien procent minst goed betaalde 
werknemers stimuleert de tewerkstelling zodanig dat de maatregel zichzelf terugbe-
taalt. Het tewerkstellingseffect dat Pierrard (2004a, b) bekomt, is wel drie keer groter. 
Het essentieel verschil tussen zijn en ons model ligt in de manier waarop het proces 
van vernietigingvan arbeidsplaatsen gemodelleerd wordt. In bovenstaand model is dat 
exogeen, terwijl het bij Pierrard (2004a, b) endogeen is (m.n. afhankelijk van de loon-
kost in de ondernemingen met lage productiviteit). Blijkbaar zijn beide kanalen, cre-
atie van jobs enerzijds en vernietiging ervan anderzijds, vanuit kwantitatief oogpunt 

132. De belangrijkste resultaten worden niet echt beïnvloed door de gekozen vorm van financiering.
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belangrijk om de effecten van een lastenvermindering voor lage lonen te traceren. Al-
leen al de jobcreatie volstaat om de autofinanciering van de maatregel te garanderen. 
Maar het tweede kanaal van vermijding van jobdestructie blijkt nog veel krachtiger 
te zijn.

4.6 een algemeen evenwichtsmodel met jobverdringing door 
overkwalificatie

Tot nu toe zijn we uitgegaan van perfect gesegmenteerde arbeidsmarkten. Maar we 
moeten deze veronderstelling afzwakken: niets verhindert immers een hooggeschool-
de maar werkloze werknemer om tegelijkertijd op verschillende markten werk te zoe-
ken om zo zijn kans om snel een job te vinden te verhogen. Eventueel kan hij of zij 
een job aanvaarden onder zijn of haar niveau en intussen, buiten de werkuren, verder 
zoeken naar geschikter werk. Heel wat studies tonen niet alleen aan dat dit gedrag wel 
degelijk voorkomt, maar suggereren ook dat het fenomeen zich steeds vaker voordoet. 
Deze toenemende concurrentie tussen werknemers met verschillende opleidingsni-
veaus voor een zelfde type job verlaagt natuurlijk de kans op werk voor de werk-
nemers die daarvoor dit segment van de arbeidsmarkt voor zich alleen hadden. Er 
treedt m.a.w. een verdringingseffect op. Dit zoekgedrag leidt tot jobverdringing van 
lagergeschoolden door hogergeschoolden, omdat elkeen probeert zijn kans op een job 
te vrijwaren door zich op een arbeidsmarkt te begeven die “lager” ligt dan zijn of haar 
oorspronkelijke arbeidsmarkt. De laagstgeschoolde werknemers lijden hier het meest 
onder: aangezien ze zich reeds op de laagstgeschoolde markt bevinden, wordt hun 
keuze herleid tot ofwel een job voor laaggeschoolden ofwel werkloosheid, al dan niet 
gecombineerd met huishoudelijk werk.133 Voor sommige auteurs is dit verdringings-
effect één van de belangrijkste oorzaken van werkloosheid onder laagstgeschoolden 
(bijvoorbeeld Hartog, 2000, Dolado et al. 2002). Pierrard en Sneessens (2003a,b) to-
nen aan dat de sterke toename van de werkloosheidsgraad bij de laagstgeschoolden na 
1975, bijna volledig kan verklaard worden door de combinatie van twee factoren: een 
vertekende technologische vooruitgang in het nadeel van laaggeschoolden en deze 
jobverdringing door overkwalificatie

Modellering van het zoekgedrag op de verschillende arbeidsmarkten��

Om dit proces van jobverdringing door overkwalificatie in het model te incorporeren 
veronderstellen we dat een hoger geschoolde werknemer een iets lager geschoolde 
werknemer kan vervangen en in de job waarvoor hij te hoog is opgeleid dezelfde 
productiviteit haalt. Een werknemer met een hoog (resp. gemiddeld) opleidingsniveau 
kan dus een werknemer met een gemiddeld (resp. laag) opleidingsniveau vervangen. 
Het omgekeerde fenomeen sluiten we uit (nl. dat een werknemer een job uitoefent 
waarvoor hij niet voldoende gekwalificeerd is). We sluiten ook uit dat iemand met een 
hoog opleidingsniveau een job zoekt waarvoor een veel lager scholingsniveau vereist 

133. Of met “zwartwerk”
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is dan zijn oorspronkelijke scholing: impliciet komt het erop neer dat hij voor dit type 
job een productiviteit zou hebben gelijk aan nul.

Deze modellering van de arbeidsmarkt is geïnspireerd op Gautier (2002), maar met 
een focus op de endogenisering van het zoekgedrag.134 Dit zoekgedrag verandert de 
voorstelling en analyse van de stromen op de arbeidsmarkt. Figuur 10, te vergelijken 
met Figuur 9, geeft die veranderingen weer. De pijltjes, stippel- en streepjeslijnen 
vormen de nieuwe elementen in vergelijking met Figuur 9 (waar de arbeidsmarkten 
perfect gesegmenteerd waren). De kans dat een werkloze een job vindt, is nu afhan-
kelijk van drie parameters: de spanning op de arbeidsmarkt en de efficiëntie van het 
matchingproces tussen vraag en aanbod (zoals vroeger); maar ook de zoekintensiteit 
op elk van de segmenten van de arbeidsmarkt (variabele s). De zoekintensiteit van 
elk individu is de resultante van welvaartsmaximering door deze economische agent, 
gegeven de kansen op een job en de verwachte lonen op de verschillende deelmarkten. 
De verticale pijlen stellen de stromen in de tewerkstelling voor t.g.v. deze “on-the-job-
search”: een werknemer in een job waarvoor hij overgekwalificeerd is, zoekt tijdens 
zijn vrije tijd verder naar een job, die beter met zijn opleidingsniveau overeenstemt en 
ook beter betaalt.

Figuur 10 – Stromen op de arbeidsmarkt met jobverdringing door overkwalificatie.
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134. Dolado et al. (2002) en ook Albrecht en Vroman (2002) hebben gelijkaardige modellen gebruikt, maar 
onder de veronderstelling dat alle ondernemingen hetzelfde intermediaire goed produceren, weliswaar met 
verschillende technologieën. Dit komt er in feite op neer dat men veronderstelt dat er perfecte substitutie 
mogelijk is tussen werknemers met verschillend opleidingsniveau, ondanks hun verschillende productivi-
teit.
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IJking van het model met jobverdringing door overkwalificatie��

We gebruiken dit model met “jobverdringing door overkwalificatie” nu net als het vorige 
model om de effecten van gerichte structurele lastenverminderingen te evalueren. Eerst 
leggen we het verband vast tussen de zoektijd en productiviteit (of intensiteit) van het 
zoeken. Hierover hebben we weinig informatie. Om het aantal te calibreren parameters 
te beperken, veronderstellen we daarom eenzelfde concave functie (met een “dalende 
marginale productiviteit” van zoektijd) voor alle werknemers en alle deelmarkten. We 
kiezen de parameters van deze functies op zo een manier dat we – zoals hierboven – de 
kansen op het vinden van een job bekomen die we wensen. We houden in de calibrering 
ook rekening met een realistische waarde voor de sensitiviteit van de zoekinspanning 
met betrekking tot de spanning op de betrokken arbeidsmarkt en met het percentage 
overgekwalificeerde werknemers. In het referentiescenario leidt de weerhouden cali-
brering ertoe dat werklozen 80% van hun tijd besteden aan het zoeken naar een job die 
overeenkomt met hun opleidingsniveau; en dat overgeschoolde werknemers die aan het 
werk zijn 10% van hun vrije tijd besteden aan het zoeken naar ander werk.

We kunnen de realiteitswaarde van de weerhouden calibrering ook aftoetsen op vlak 
van de implicaties ervan voor “jobverdringing door overkwalificatie”. In het referen-
tiescenario voeren 6% (resp. 3%) van gemiddeld (resp. hoog) geschoolde werknemers 
een job uit waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. We moeten dit percentage vergelijken 
met een werkloosheidsgraad van 17% (resp. 8%) voor deze categorie werknemers. 
Deze “jobverdringing door overkwalificatie” betekent eveneens dat 10% van de low-
tech-jobs door overgeschoolde werknemers worden ingenomen en dat hetzelfde gedlt 
voor de jobs met gemiddelde technologische complexiteit. In vergelijking met Del-
motte et al. (2001), die het verdringingspercentage in België op ongeveer 25% schat-
ten, lijkt onze calibrering het fenomeen “jobverdringing door overkwalificatie” te 
onderschatten. Maar voor Delmotte et al. (2001) is er “jobverdringing door overkwali-
ficatie” zodra het opleidingssniveau van de werknemer het niveau dat de onderneming 
voor de vacature vraagt overtreft. Dit kan het echte aantal gevallen van “jobverdrin-
ging door overkwalificatie” overschatten wanneer het door de onderneming vereiste 
kwalificatieniveau eerder een minimumvereiste dan wel een strikt criterium is.

Resultaten van een simulatie met “jobverdringing door overkwalificatie”��

We vatten hier de belangrijkste conclusies samen:
1. Zoals in het vorige model zorgt een lastenvermindering die gericht is op de laag-

ste lonen voor ongeveer 90000 nieuwe arbeidsplaatsen (iets minder). Toch is 
deze gelijkenis wat betreft het globale resultaat slechts schijn: het zoekgedrag 
en het verdringingseffect zorgen ervoor dat een niet verwaarloosbaar gedeelte 
van de gecreëerde jobs in de laagtechnologische sector wordt ingenomen door 
overgekwalificeerde werknemers. Deze “jobverdringing door overkwalificatie” 
vermindert meteen ook de effectiviteit van de structurele vermindering gericht 
op de lage lonen. De beleidsmaatregel is niet langer zelfbedruipend. De kost per 
gecreëerde arbeidsplaats blijft wel beperkt: 2000 euro per jaar. In welvaartster-
men gaan niet alle werknemers er op vooruit. De welvaart van de laaggeschoolde 
werknemers neemt toe terwijl die voor de twee andere groepen (en die vormen 



Evaluatie van maatregelen om de loonkosten te verlagen    195

toch 85% van de actieve bevolking) afneemt. Dit kan belangrijke effecten hebben 
in termen van politieke besluitvorming.

2. Het richten van de vermindering op de hoge lonen brengt een stelselmatige over-
kwalificering met zich mee. Het totaal aantal gecreëerde jobs is positief, maar 
de kosten zijn buitensporig hoog. Dit lage “rendement” is te wijten aan twee 
factoren: (i) een groot deel van de lastenvermindering wordt opgeslorpt door een 
stijging van het nettoloon; (ii) aangezien er maar weinig heel hooggeschoolde ar-
beidskrachten werkzoekend zijn, leidt het stimuleren van de vraag nauwelijks tot 
bijkomende tewerkstelling. De vacatures raken maar moeizaam ingevuld waar-
door de aanwervingskosten toenemen. Deze stijging van de rekruteringskosten 
verklaart ook waarom de welvaart daalt voor alle categorieën werknemers, ook al 
nemen productiviteit, tewerkstelling en globale output toe.135

4.7 conclusies

De belangrijkste inzichten uit deze analyse van lastenverlagingen met behulp van al-
gemeen evenwichtsmodellen zijn:

dat het strak focussen van de lastenverlagingen op lonen rond het minimumloon de  –
sleutel is tot succes van een beleid van lastenverlagingen;
dat er veel tewerkstelling wordt gecreëerd, omdat (i) de loonkost op dit segment  –
van de arbeidsmarkt slechts zwak reageert op veranderingen in de bijdragevoeten, 
(ii) er een groot aanbod van arbeid is (lage rekruteringskost). Het richten van de 
lastenvermindering op hoge lonen zou de tewerkstelling niet positief beïnvloeden 
omdat deze twee voorwaarden niet vervuld zijn;
dat de maatregel zichzelf ruimschoots terugbetaalt, zelfs als men (bijna) alle werk- –
geversbijdragen op de lage lonen zou afschaffen;
dat deze conclusies nog zouden worden versterkt moesten we ook nog het po- –
sitieve effect in rekening brengen dat de lastenverlaging heeft op de jobdestructie;
dat de maatregel welvaartsverhogend is voor alle categorieën van werknemers. –

De gebruikte methodologie van algemeen evenwichtsmodellen laat toe het relatief 
belang van de twee transmissiekanalen van de lastenverlaging, m.n. jobcreatie en job-
destructie, duidelijk naar voor te laten komen. Ook het belang van het gerichte karak-
ter van de lastenverlaging, van het efficiëntieverlies veroorzaakt door het zoekgedrag 
en de “jobverdringing door overkwalificatie”, en van het criterium waarmee men het 
beleid beoordeelt (tewerkstelling en output versus welvaart) komen duidelijk uit de 
verf. Natuurlijk mogen een aantal dimensies die in deze analyse nog verwaarloosd 
werden niet uit het oog verloren worden als men de draagwijdte van onze resultaten 
correct wil inschatten. We denken daarbij aan de volgende drie belangrijke zaken:

De analyse zou moeten uitgebreid worden in de richting van een kruising van  –
leeftijdsklassen en scholingsniveaus. Veel laaggeschoolde werknemers zijn oudere 
werknemers en dat verandert het zoek- en onderhandelingsgedrag.

135. Dit toont nogmaals aan dat tewerkstelling en output niet altijd de beste indicatoren zijn om een economisch 
beleid te beoordelen.
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Het stimulerend effect op de vraag naar laaggeschoolde arbeid via een lastenver- –
mindering is juist zo krachtig omdat het een groeidynamiek op gang brengt: de 
toename van de tewerkstelling van laaggeschoolden stimuleert en wordt zelf gesti-
muleerd door bijkomende investeringen en tewerkstelling van hogergeschoolden. 
Wanneer de werkloosheid van laaggeschoolden geconcentreerd zit in achterop ge-
raakte streken waar er relatief weinig geschoolde arbeid en kapitaal aanwezig is, 
dan zal deze groeidynamiek veel minder sterk zijn.
We werkten binnen een gesloten economie. Een open economie brengt twee wij- –
zigingen met zich mee, één onbelangrijk, de andere cruciaal. De onbelangrijke 
verandering bij overstap naar een open economie is dat kapitaal mobiel wordt. Dat 
zou echter enkel de dynamiek van de transities beïnvloeden. Wel cruciaal is dat 
nu het probleem van het concurrentievermogen opduikt, het belangrijkste argu-
ment om een lastenvermindering in te voeren die niet enkel op de laagste lonen is 
gericht. Deze argumentatie roept de vraag op: is een lastenvermindering de beste 
manier om de gemiddelde loonkost te doen dalen? Het hierboven gebruikte model 
laat toe om minstens een belangrijk element in dit debat te onderlijnen: zodra de 
lastenverlaging niet door alle categorieën werknemers als een welvaartsverhoging 
wordt gepercipiëerd (wat het geval is bij “jobverdringing door overkwalificatie”), 
zal een gerichte verlaging niet spontaan unaniem worden goedgekeurd.

5. Ex ante evaluatie van de hervorming van de personen belasting en 
werkbonus a.h.v. een micro-econometrisch model van arbeidsaanbod

Traditiegetrouw werd het tewerkstellingsbeleid in België en in de meeste andere lan-
den van het Europese continent gericht op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. In België 
werden meerdere maatregelen aangenomen om de arbeidskost voor sommige moeilijk 
op de arbeidsmarkt in te schakelen groepen te verlagen. De verminderingen van de 
sociale bijdragen voor werkgevers werden in 1994 gereorganiseerd met de invoering 
van een structurele lastenvermindering voor laaggeschoolden. Naast de structurele 
lastenverlaging zijn er nog extra verminderingen van toepassing voor jongeren, lang-
durig werklozen en andere benadeelde groepen. Het Internationaal Monetair Fonds 
schat dat deze maatregelen het tewerkstellingscijfer met ongeveer 1% hebben doen 
toenemen (IMF, 2001).

In het recente verleden werd het tewerkstellingsbeleid gekenmerkt door een eerder 
heterogene aanpak waarin specifieke en zeer doelgerichte maatregelen gecombineerd 
werden met meer traditionele maatregelen, een aanpak die lange tijd typerend is ge-
weest voor de Angelsaksische landen. Sinds de jaren ’70 werden in de Verenigde Sta-
ten en in het Verenigd Koninkrijk de lasten verlaagd om het arbeidsaanbod te verho-
gen. De marginale belastingvoeten werden in de Verenigde Staten geleidelijk aan van 
50 naar 28% verlaagd en in het Verenigd Koninkrijk van 80 naar 50%. Het ontradend 
effect van fiscale en parafiscale druk is vooral een probleem voor personen met een 
eerder lage productiviteit. Zo is bij laaggeschoolden het verschil in inkomsten tussen 
inactiviteit en tewerkstelling vaak te klein om hen aan te sporen de arbeidsmarkt te 
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betreden. Met het oog op een betere integratie van deze groep in de arbeidsmarkt heb-
ben zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk de algemene belastingver-
mindering gecombineerd met belastingkredieten voor lage arbeidsinkomens (zoals de 
Earned Income Tax Credit, EITC) of uitkeringen voor gezinnen met een laag inkomen 
uit arbeid (zoals de Working Family Tax Credit, WFTC).

Aangemoedigd door het succes van deze maatregelen hebben veel Europese landen 
in de loop van de laatste tien jaar (para)fiscale hervormingen doorgevoerd met bijzon-
dere aandacht voor de problematiek van laaggeschoolde werknemers. Orsini (2006b) 
analyseert de hervormingen die onder andere in Frankrijk, Duitsland, en Nederland 
werden doorgevoerd alsook hun mogelijke impact op het arbeidsaanbod.

In België werd tussen 2001 en 2005 een gefaseerde belastinghervorming doorge-
voerd. Op volle kracht impliceert de hervorming een geschat verlies aan belastingin-
komsten van 3,33 miljard euro, of 10% van het totale bedrag aan belastinginkomsten 
van 2001. De effecten van de hervorming op de inkomensverdeling werden geana-
lyseerd door Valenduc (2002) en Cantillon, Kerstens en Verbist (2003). De hervor-
ming vermindert de fiscale druk in alle inkomensdecielen: de twee hoogste barema’s 
werden afgeschaft, wat de hoogste marginale voet op 50% bracht, de belastingvrije 
som voor echtgenoten of wettelijk samenwonenden werd opgetrokken tot het niveau 
van alleenstaanden, de middelste belastingschalen werden verruimd en de forfaitaire 
vermindering voor beroepskosten voor loontrekkenden werd verhoogd. Een bijzonder 
vernieuwende maatregel was het belastingkrediet voor de lage arbeidsinkomens. Dit 
terugbetaalbaar belastingkrediet werd ingevoerd met het specifieke doel groepen met 
een lage tewerkstellingsgraad te stimuleren op de arbeidsmarkt te blijven of ze te be-
treden. Tijdens de invoering werd voor loon- en weddetrekkenden de maatregel echter 
vervangen door een werkbonus: een vermindering van de werknemersbijdragen voor 
werknemers met lage lonen.

In deze paragraaf wordt het effect geanalyseerd van de oorspronkelijk geplande her-
vorming (hervorming I) en de in 2004 gewijzigde hervorming (hervorming II) op het 
arbeidsaanbod van vrouwen en mannen in koppels. De twee hervormingen zouden 
respectievelijk in 2005 en 2006 op kruissnelheid moeten geweest zijn. De analyse 
die volgt houdt geen rekening met de gefaseerde invoering, maar simuleert de impact 
van een volledige implementatie. De structuur van deze paragraaf is als volgt: para-
graaf HOOFDSTUK 3.5.1 geeft een gedetailleerde beschrijving van de hervormin-
gen, paragraaf HOOFDSTUK 3.5.2 beschrijft de hier toegepaste methodologie voor 
de ex-ante analyse van het effect van de hervormingen en in paragraaf 5.3 bespreken 
we de resultaten en trekken we besluiten.

5.1 De hervorming van de personenbelasting en de werkbonus

In 2001 keurde het federale parlement de Wet van 10 augustus 2001 goed betreffende 
de invoering van de belastinghervorming die de federale regering op 17 oktober 2000 
had aangekondigd. De belangrijkste punten van de hervorming waren:
1. verhoging van de aftrekbare forfaitaire beroepskosten voor de werknemers;
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2. verruiming van de middelste belastingschijven;
3. gelijkstelling van de belastingvrije sommen voor gehuwde koppels met deze van 

de alleenstaanden;
4. afschaffing van de hoogste marginale aanslagvoeten en
5. invoering van een belastingkrediet voor lage lonen uit beroepsactiviteiten.

Voor de personenbelasting werden ook nog andere maatregelen voorzien, maar we be-
perken ons hier tot die maatregelen waarvan we verwachten dat ze een directe impact 
hebben op het arbeidsaanbod. Voor een volledige samenvatting van de hervorming zie 
Valenduc (2002).

In het kader van de Belgische fiscale wetgeving mogen werknemers beroepskosten 
aftrekken van hun belastbaar inkomen. Voor de werknemers worden die kosten forfai-
tair berekend, volgens een degressief schema: zo bedraagt de aftrek voor werknemers 
20% van de beroepsinkomsten tussen 0 en 4320 euro, 10% van de inkomsten tussen 
4320 en 8580 euro, 5% van de inkomsten tussen 8520 en 14280 euro en 3% van de 
inkomsten boven 14280 euro. De hervorming van de personenbelasting bracht het 
aftrekbaar percentage van de eerste schijf van 20 naar 25%.136

De tweede maatregel betreft de herziening van de middenste belastingschalen: de in-
komensgrenzen voor de beastingschalen belast aan 30 en 40% werden verruimd van 
respectievelijk [6570 – 8710] naar [6.570 – 9350] en van [8710 – 12420] naar [9350 
tot 15580]. De baremagrenzen van de schaal [12420 – 28540] voor het inkomensge-
deelte belast aan 45% wordt daardoor [15.580 – 28540].

De derde maatregel wil de arbeidsmarktparticipatie van gehuwde mannen en vrouwen 
aanmoedigen en keuzes in de persoonlijke sfeer fiscaal neutraal behandelen door de 
belastingvrije sommen voor gehuwden gelijk te stellen aan die van alleenstaanden, 
namelijk van 4240 tot 5350 euro per persoon.

De vierde maatregel richt zich vooral op hogere inkomens door de afschaffing van 
de hoogste marginale tarieven van 52,5 en 55%. Alle inkomsten boven 28540 euro 
worden voortaan belast aan het marginale tarief van 50%.

De vijfde maatregel was volgens Minister Reynders (2001) de meest vernieuwende. 
Het belastingkrediet richt zich tot personen met een laag beroepsinkomen (vooral jon-
geren en vrouwen). Het moet intrede op de arbeidsmarkt en activiteit op zich aantrek-
kelijker maken. Het is in de eerste plaats een tewerkstellingsmaatregel, maar er zit ook 
een solidariteits- en herverdelingsaspect aan. Iedereen die minstens 13 uur per week 
in loondienst of als zelfstandige in hoofdberoep werkt en een beroepsinkomen heeft 
tussen 3850 en 16680 euro per jaar komt in aanmerking voor het (terugbetaalbaar) be-
lastingkrediet. Bij beroepsinkomsten tussen 5130 en 12840 euro per jaar bedraagt het 
kredietbedrag 440 euro. Er is een inloopzone waar het kredietbedrag lineair daalt voor 
inkomsten van 5130 tot 3850 en een uitloopzone tussen 12840 en 16680 euro/jaar.

136. De waarden die in de tekst worden vermeld, stemmen overeen met de geïndexeerde waarden in 2001.
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Het nieuwe belastingkrediet is geïnspireerd op de negatieve belasting die in de An-
gelsaksische landen werd ingevoerd, en minister Reynders verwees bij de voorstelling 
van de belastinghervorming uitdrukkelijk naar de Working Family Tax Credit (WFTC) 
in het Verenigd Koninkrijk (Reynders, 2001). De Belgische invulling verschilt noch-
tans grondig van de belastingkredieten die in de Verenigde Staten (het EITC) en het 
Verenigd Koninkrijk werden ingevoerd en uitgetest. Die kennen een relatief hoog 
belastingkrediet toe aan gezinnen waar minstens één volwassene actief is op de ar-
beidsmarkt en waarvan het beschikbare inkomen onder een bepaalde grens ligt. Bo-
vendien is het belastingkrediet uitsluitend bestemd voor koppels met kinderen en voor 
alleenstaande ouders.137 Meerdere studies (zie o.a. Eissa en Liebman, 1996, Duncan 
en Giles, 1996, Bingley en Walker, 1997, Blundell et al., 2000 en Eissa en Hoynes, 
2004) hebben aangetoond dat deze vorm van belastingkrediet vooral de incentieven 
verhoogt voor éénoudergezinnen en voor gezinnen met kinderen waar beide ouders 
inactief of werkloos zijn. De belastingkredieten blijken daarentegen averechts te wer-
ken voor de arbeidsmarktparticipatie van de tweede inkomenstrekker – vaak de vrouw 
dus – in een tweeverdienersgezin. Die wordt er door het belastingkrediet in de praktijk 
vaak toe aangezet om haar arbeidsaanbod te verminderen om zo het belastingkrediet 
voor het gezin niet te verliezen. Het Belgische belastingkrediet, daarentegen, is een 
individueel krediet: elk gezinslid heeft er recht op, afhankelijk van de eigen beroep-
sinkomsten en ongeacht het inkomen van de partner. Zo probeert men het impliciet 
ontradend effect van het WFTC en het EITC te vermijden. In de Belgische variant 
blijft er wel, zoals terecht opgemerkt door Etienne de Callataÿ (2002), een premie 
voor deeltijdse arbeid. Het krediet wordt immers onveranderd toegekend aan zowel 
laaggeschoolde werknemers (met een laag loon) die voltijds werken als aan (gemid-
deld) geschoolde werknemers (met een hoger loon) die deeltijds of slechts een beperkt 
aantal uren werken. Niet-actieven en werklozen krijgen wel een prikkel om (voltijds 
of deeltijds) te werken. Maar terzlefdertijd zou een deel van de actieven ertoe aangezet 
kunnen worden om het arbeidsaanbod te reduceren en zo gedeeltelijk hun verlies aan 
arbeidsinkomen te compenseren met het nieuwe belastingkrediet.

In 2004 kwam de werkbonus, een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 
voor werknemers, in de plaats van het belastingkrediet voor loon- en weddetrekken-
den. Daardoor verdween de impliciete premie voor deeltijds werk. De bonus is een 
individuele maatregel die zich enkel richt tot werknemers met een lage verdienca-
paciteit, en niet tot personen met een laag beroepsinkomen. De maatregel op zich is 
niet echt nieuw in het Belgische systeem. De verminderingen van de werknemersbij-
dragen voor lage lonen werden in 2001 ingevoerd. Toen werd een maximale vermin-
dering van ongeveer 81 euro per maand toegekend aan werknemers met een voltijds 
equivalent brutoloon van minder dan 1147 euro per maand. De maximale verminde-
ring werd tot nul herleid indien het voltijds equivalent brutoloon meer dan 1366 euro 
per maand bedroeg. Bovendien staat de maximale vermindering in verhouding tot het 

137. in het Verenigd Koninkrijk werd deze beperking in 2003 afgeschaft, toen het WFTC in twee onderdelen 
werd opgesplitst: het Working Tax Credit – WTC – voor gezinnen met een laag beroepsinkomen en het 
Child Tax Credit voor gezinnen met kinderen ten laste.
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aantal gewerkte uren, zodat werknemers met lage lonen die voltijds werken de groot-
ste vermindering krijgen. Voor deeltijdse werknemers wordt de maximale verminde-
ring teogekend à rato van het aantal gewerkte uren. De werkbonus trekt het niveau 
van de bijdrageverminderingen aanzienlijk op voor de lage lonen en doet het aantal 
begunstigden sterk toenemen: het bedrag van de maximale vermindering werd op 
140 euro per maand gebracht en het wordt geleidelijk aan tot nul herleid voor voltijds 
equivalente lonen van 1210 tot 1996 euro per maand.

Voor een werknemer die voltijds aan het minimumloon werkt is de financiële winst 
van het belastingkrediet min of meer dezelfde als die van de werkbonus. Maar voor 
werknemers met een uurloon boven het minimumloon is het belastingkrediet groter 
dan de werkbonus als het aantal gepresteerde uren minder dan een voltijds uurrooster 
of zelfs minder dan een deeltijds uurrooster bedraagt.

De werkbonus zet – net zoals het belastingkrediet – aan tot meer activiteit, maar en-
kel voor werknemers met een lage productiviteit. Gemiddeld geschoolde werknemers 
hebben er geen belang bij hun arbeidsaanbod te reduceren om zo aanspraak te maken 
op de bonus. Het voltijds equivalent loon waarop de werkbonus wordt berekend hangt 
immers niet van het aantal gewerkte uren af maar van de hoogte van van het uurloon. 
Tegelijkertijd maakt de werkbonus, in vergelijking met het belastingkrediet, deeltijds 
werk minder aantrekkelijk (vooral voor lonen boven het minimumloon). Het effect 
in termen van arbeidsmarktparticipatie zou daardoor wel eens kleiner kunnen zijn. 
Vele niet-werkenden die een deeltijdse job aanvaard hebben ten tijde van het belas-
tingkrediet, zouden dezelfde job misschien niet aanvaarden onder het systeem van de 
werkbonus (door de kleinere financiële winst) en ook geen voltijdse job aanvaarden 
(omdat zij een grote voorkeur hebben voor vrije tijd).

Tabel 10 vat de twee hervormingen samen en geeft ook een raming van de budgettaire 
kost. De globale budgettaire kost is vergelijkbaar, maar het effect op de arbeidsmarkt-
participatie en het arbeidsaanbod kan verschillend zijn, zowel geaggregeerd als wat 
betreft de verdeling van het extra arbeidsaanbod (nl. welke groepen treden toe tot of 
verlaten de arbeidsmarkt of passen hun arbeidsaanbod aan). Zowel omwille van de 
verschillen in de effecten van de hervormingen op de financiële prikkels, als omwille 
van de heterogeniteit in gedragsreacties op veranderingen in die financiële prikkels 
(d.w.z. de elasticiteiten van het arbeidsaanbod) lijkt het vanuit een macro-economisch 
perspectief bijzonder moeilijk de impact van de twee hervormingen te voorspellen. 
Het weze duidelijk dat beide vormen van heterogeniteit onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden zijn. In de volgende paragraaf stellen we een micro-economische methodo-
logie voor die toelaat voor deze dubbele bron van heterogeniteit te controleren en het 
mogelijk maakt het globale effect van de hervormingen in termen van arbeidsmarkt-
participatie en arbeidsuren in te schatten.

5.2 methodologie en data

Traditionele micro-economische arbeidsaanbodmodellen zijn gebaseerd op de veron-
derstelling van een continu arbeidsaanbod, i.e. de economische agent kan eender welk 
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aantal uren kiezen die hij of zij wenst te werken. Het empirisch schatten van dergelijke 
modellen, zelfs in hun meest eenvoudige vorm, vergt aanzienlijke rekentijd en maakt 
hen bijgevolg minder geschikt tot zelfs onbruikbaar voor meer complexe modellerin-
gen waar er een wederzijdse invloed bestaat tussen keuze van aantal uren werk, het 
belasting- en uitkeringssysteem, en de vaste kosten van werk. Het modelleren van 
arbeidsaanbod werd sterk vereenvoudigd door de (meer realistische) veronderstelling 
dat de keuze van het aantal gewerkte uren beperkt is tot een aantal discrete punten, vb. 
niet werken, halftijds, of voltijds werken.

Op basis van deze vaststelling stelt van Soest (1995) voor om discrete keuze-modellen 
– aanvankelijk ontwikkeld door Mc Fadden (1974) voor de keuze tussen vervoers-
modi – toe te passen in het kader van arbeidsaanbod. Veronderstel dat elke partner 
van een koppel een eindig aantal arbeidsuren kan presteren (10, 20, 30, 40 of 50 
uren) of kan opteren niet actief te zijn. Met elk van de 36 mogelijke combinaties van 
aantal arbeidsuren van man en vrouw in gezin i stemt – via het belasting- en uitke-
ringensysteem, hier voorgesteld door f(.) – een beschikbaar inkomensniveau overeen 
Cij = f(Lfj, wfi,Lmj, wmi, I) voor j = 1, 2, ..., 36 dat een functie is van het niet-arbeidsinko-
men I; het uurloon van respectievelijk vrouw en man (wfi,wmi) en de uren vrije tijd van 
respectievelijk vrouw en man overeenkomstig met keuze j: (Lfj, Lmj).

Het nut dat gezin i verkrijgt uit de combinatie van inkomen en vrije tijd dat overeen-
stemt met keuze j kan als volgt worden uitgedrukt:

Uij = V(Lfj,Lmj,Cij) + ij (3.1)

waarbij V(.)een deterministische functie is en ij een foutenterm. We volgen hier Blun-
dell et al. (2000) en gebruiken een kwadratische specificatie voor het deterministische 
deel:

V L L C C L L C

L L CL CL

f m f f m m

ff f mm m f f m m f

( , , )= + + + +

+ + + +

α β β α

β β λ λ λ

1 2
2

2 2
mm f mL L

 (3.2)

waarbij de coëfficiënten α1, f en m variëren over de huishoudens afhankelijk van 
geobserveerde factoren zoals leeftijd, aantal en leeftijd van de kinderen, regio, enz.

Onder de veronderstelling dat de foutenterm onafhankelijk en identiek verdeeld is 
over alternatieven en gezinnen volgens een verdelingsfunctie exp(-exp(-x)), toont Mc-
Fadden (1974) aan dat de kans dat combinatie k gekozen wordt, gegeven de lonen en 
het niet-arbeidsinkomen, kan geschreven worden als:

ϕ( , , , )
( , , , , )

( , , , , )
L L w w I

V L L w w I

V L L w w I
fk mk f m

fk mk f m

fj mj f mj

=

=1

366

∑  (3.3)

De cruciale variabelen in vergelijking (3.3) zijn de uurlonen wf en wm. Voor het me-
rendeel van de individuen kan het loon worden afgeleid door het brutoloon te delen 
door het aantal arbeidsuren. Voor inactieven en werklozen is het brutoloon echter niet 
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observeerbaar. Daar imputeren we een op basis van een regressievergelijking waarbij 
gecorrigeerd wordt voor zogenaamde “selection bias” (i.e. er wordt in de schatting 
rekening gehouden met het feit of men al of niet werkt, Heckman, 1976). De voor-
spellingsfout van de loonvergelijking (0,40 voor vrouwen en 0,36 voor mannen) ligt 
in de lijn van de meeste studies op basis van microgegevens uit surveys (Laroque en 
Salanié, 2002). De niet geobserveerde heterogeniteit speelt dus een grote rol om het 
loonniveau te verklaren, en bijgevolg, ook bij de keuze van het arbeidsaanbod.

Eens de parameters van (3.2) zijn geschat, kunnen we nagaan hoe het individueel 
en geaggregeerd arbeidsaanbod wijzigt ten gevolge van een hervorming in de (para)
fiscaliteit en/of het uitkeringsstelsel. Hiervoor volstaat het de nieuwe %Cij

 te bepalen 
in elk van de hervormingsscenario’s, d.w.z. de vector van beschikbare inkomens die 
overeenstemmen met de 36 mogelijke combinaties van arbeidsuren van man en vrouw 
in het gezin, en de bekomen nutsniveaus (zie (3.2)) voor deze verschillende combina-
ties te gebruiken om de kansen om voor de verschillende uurcombinaties te kiezen te 
herberekenen. Een vergelijking van de kansen van het basisscenario met die van de al-
ternatieve scenario’s laat toe het mogelijke effect van de hervormingen in te schatten.

De beschikbare inkomensvectoren in het basisscenario en in de twee hervormingssce-
nario’s werden berekend met behulp van het microsimulatiemodel Modété. Dit model 
bestaat uit een reeks algoritmen waarmee men op basis van een dataset met uurlonen 
en andere kenmerken van personen en hun gezin, de beschikbare inkomens kan si-
muleren (Joyeux, 1999). In analyse die volgt komt het basisscenario overeen met de 
fiscale, parafiscale en scoaile zekerheidswetgeving van 2001. Het model loopt op een 
representatieve steekproef van de Belgische bevolking in 2001, nl. golf 10 van het 
longitudinale onderzoek van de Belgische huishoudens (PSBH). Het arbeidsaanbod-
model wordt geschat op een subset van mannen en vrouwen op arbeidsleeftijd (18-65) 
in koppels. Studenten, gepensioneerden en gehandicapten werden niet weerhouden in 
de subset, net zoals de zelfstandigen (waarvoor men geen informatie heeft betreffende 
het aantal arbeidsuren). Het aantal alleenstaande mannen en vrouwen was te klein om 
het arbeidsaanbod voor deze groep te schatten. Uiteindelijk leidt deze selectie tot een 
arbeidsaanbodmodel voor ongeveer 2/3 van de actieve bevolking.

We verwijzen naar Orsini (2006a) voor meer gedetailleerde resultaten van de schat-
tingen van de loonvergelijking en van het structureel arbeidsaanbodmodel. Tabel 11 
geeft de geobserveerde frequenties van het aantal uren per week en vergelijkt ze met 
de door het model voorspelde frequenties, terwijl Tabel 12 de schattingen van de ar-
beidsaanbodelasticiteiten en hun betrouwbaarheidsintervallen samenvat. De geschatte 
elasticitieten liggen in de lijn van schattingen voor andere landen (Blundell en Ma-
Curdy, 1999). De elasticiteiten in de tabel werden verder onderverdeeld in “uren” en 
“participatie”. De participatie-elasticiteit geeft weer hoeveel meer mensen de arbeids-
markt betreden als het brutoloon met 1% wordt verhoogd, terwijl de “uren”-elasticiteit 
weergeeft hoe het geaggregeerde arbeidsaanbod wijzigt in termen van gewerkte uren 
als het brutoloon met 1% wordt verhoogd. De “uren”-elasticiteit omvat hier zowel de 
participatie-elasticiteit, als de reactie van reeds actieven die “aan de marge” meer of 
minder gaan werken.
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Tabel 11 – Voorspelde en geobserveerde frequenties van aantal uren werk per week van mannen 
en vrouwen in koppels.

arbeidsuren per week Vrouwen mannen

geobserveerd Voorspeld geobserveerd Voorspeld

0 27.78 27.72 11.46 11.38

10  2.60  2.61  0.17  0.17

20 16.23 16.29  1.74  1.73

30 15.28 15.32  3.39  3.38

40 32.20 32.15 56.94 56.97

50  5.90  5.89 26.30 26.35

Tabel 12 – Elasticiteiten van het arbeidsaanbod van mannen en vrouwen in koppels.

Vrouwen mannen

Uren participatie Uren participatie

0.250 0.154 0.141 0.116

(0.165, 0.310) (0.106, 0.199) (0.104, 0.178) (0.082, 0.147)

5.3 potentiële tewerkstellingseffecten van beide hervormingen

Tabel 13 geeft de mogelijke effecten weer op het geaggregeerde arbeidsaanbod. De 
tabel toont de verandering in het aantal actieven en in het geaggregeerde aantal ge-
presteerde uren (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) in de twee hervormingsscena-
rio’s. De arbeidsaanbodeffecten worden opgesplitst naar effecten ten gevolge van in-
dividuen die toetreden tot de arbeidsmarkt en veranderingen in het arbeidsaanbod 
(gewerkte uren) van hen die voor de hervorming reeds actief waren. We tonen ook 
het gecumuleerde effect van de verschillende maatregelen, zodat het effect van elk 
onderdeel van de hervorming kan ingeschat worden.

De oorspronkelijke belastinghervorming zou het arbeidsaanbod van koppels potenti-
eel hebben doen toenemen met ongeveer 27500 eenheden. In voltijdse equivalenten 
(VTE) is de toename iets kleiner (23700 eenheden). Dit verschil wordt in hoofdzaak 
verklaard door de actieve partners: de 17000 vrouwen die de toetreden tot de arbeids-
markt, doen het arbeidsaanbod toenemen met 14000 VTE, wat neerkomt op een ge-
middelde van 32 uur per week. Mannen die de arbeidsmarkt betreden, doen dit echter 
in een (meer dan) voltijds uurrooster.

Het nieuwe belastingkrediet heeft een groot effect op het arbeidsaanbod van vrou-
wen in koppels: de invoering ervan doet 6000 vrouwen toetreden tot de arbeidsmarkt. 
Maar tegelijkertijd neemt het arbeidsaanbod van reeds actieve partners af met onge-
veer 2000 VTE. Zoals verwacht zet de in het systeem aanwezige premie voor deel-
tijds werk een aanzienlijk aantal werkende partners (met een grotere voorkeur voor 
vrije tijd) ertoe aan hun arbeidsaanbod terug te schroeven. Bij mannen is het effect 
van het belastingkrediet minder groot: slechts 2000 mannen worden geactiveerd om 
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de arbeidsmarkt te betreden. Dit is geen verrassing: mannen verkiezen bij voorkeur 
vorltijds werk en het belastingkrediet doet slechts voor een kleine groep mannen het 
beschikbaar inkomen toenemen bij een voltijdse job. Ook de andere elementen van de 
hervorming zijn belangrijk. Vooral de aanpassing van de belastingvrije som voor part-
ners doet het aantal actieven met ongeveer 8300 eenheden toenemen (cijfer verkregen 
door het gecumuleerd effect van de eerste vier maatregelen af te trekken van het totaal 
effect van hervorming I). De toetreders tot de arbeidsmarkt zijn bijna gelijk verdeeld 
over mannen en vrouwen. De verandering in VTE is ook hier beduidend lager voor 
de werkende partners en dit vooral door het aantal gepresteerde uren van de vrouwen 
die toetreden tot de arbeidsmarkt. De verbreding van de middenste belastingschalen 
lokt ook een belangrijk effect uit, vooral voor vrouwen (ongeveer 4300 toetreders) 
en in mindere mate ook voor mannen (ongeveer 3200 nieuwe participanten op de 
arbeidsmarkt). de stijging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten komt, net zoals 
het belastingkrediet, eerder de werknemers met een laag loon ten goede: 2800 vrou-
wen en 1700 mannen worden dankzij deze maatregel aangezet om de arbeidsmarkt te 
betreden.

De afschaffing van de hoge marginale belastingvoeten daarentegen lijkt slechts een 
beperkte invloed te hebben op arbeidsmarktparticipatie. De verklaring daarvoor ligt 
in het feit dat het merendeel van hen die van deze maatregel profiteren al actief is 
op de arbeidsmarkt. Voor vrouwen leidt deze maatregel wel tot een toename van de 
participatiegraad, terwijl voor de mannen vooral het zogenaamde inkomenseffect lijkt 
te domineren: het aantal gewerkte uren daalt licht door de vermindering van de belas-
tingprogressie.

De invoering van de werkbonus herdefinieert in belangrijke mate de maatregelen die 
de arbeidsparticipatie moeten stimuleren. De impact op de particiaptie is kleiner dan 
die van het belastingkrediet, vooral dan voor vrouwen. Dankzij de werkbonus betre-
den ongeveer 4300 vrouwen en 2300 mannen de arbeidsmarkt. Het aantal gepresteerde 
uren is gemiddeld hoger: ongeveer 36 uren voor vrouwen en bijna 50 uren voor man-
nen. Anders dan bij het belastingkrediet wijzigen de reeds actieve mannen en vrouwen 
nauwelijks hun gedrag. Dit hoeft niet te verbazen: reeds actieve mannen en vrouwen 
met een loon dat in voltijds equivalent hoger ligt dan de instapdrempel genieten niet 
van de werkbonus. En voor de actieven met met een loon dat in voltijds equivalent wel 
recht geeft op de bonus, is de prikkel om het arbeidsaanbod te reduceren eerder zwak, 
aangezien de bonus in verhouding staat tot het aantal gepresteerde uren. Daardoor is 
het effect van de werkbonus in termen van VTE ongeveer 7200 eenheden. Dat is bijna 
het dubbele van dat van het belastingkrediet.

De interactie van de werkbonus en het belastingkrediet met de andere maatregelen 
verschilt onder beide hervormingen. Daardoor hebben de andere maatregelen ook niet 
hetzelfde effect in de twee hervormingen. Nochtans is het globaal effect van de andere 
maatregelen vergelijkbaar. Het verschil tussen het gecumuleerd effect van hervorming 
I en hervorming II wordt dus vooral verklaard door het verschil tussen de twee spe-
cifieke maatregelen belastingkrediet en werkbonus. Hervorming I zou ongeveer 1700 
nieuwe actieven meer hebben opgeleverd in vergelijking met hervorming II, terwijl 
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het verschil tussen beide hervormingen wat betreft het arbeidsaanbod van mannen 
niet significant is. Wat VTE betreft creëert hervorming II bijna 3200 eenheden meer. 
Dit bijkomend effect blijft natuurlijk marginaal in verhouding tot de omvang van de 
actieve bevolking in België. Het verschil blijft wel relevant wanneer we het afzetten 
tegen de stijging van het geaggregeerde arbeidsaanbod ten gevolge van deze hervor-
mingen.

We bekijken tenslotte ook de efficiëntie van de verschillende maatregelen. De werk-
bonus blijkt uiteindelijk duurder dan het belastingkrediet, maar het belastingkrediet 
heeft een kleiner effect op het geaggregeerde arbeidsaanbod. Deelt men de geschatte 
budgettaire kosten door het aantal bijkomende VTE, dan blijken de twee maatregelen 
vergelijkbaar, ook al is de werkbonus iets minder kosteneffectief dan het belastingkre-
diet (respectievelijk 90000 en 110000 euro per jaar). De verbreding van de middelste 
belastingschalen heeft een kost per bijkomende VTE die vergelijkbaar is met die van 
het belastingkrediet, terwijl de aanpassing van de belastingvrije som voor koppels 
meer dan het dubbel kost per bijkomende VTE dan de werkbonus (ongeveer 190000 
euro per jaar).

Een evaluatie die enkel kijkt naar de geaggregeerde impact op het arbeidsaanbod, zou 
dus de werkbonus verkiezen boven het belastingkrediet. Maar als het doel is zoveel 
mogelijk mensen op de arbeidsmarkt te krijgen, moet de conclusie omgedraaid wor-
den. Verschillende economen argumenteren inderdaad dat actieve deelname aan de 
arbeidsmarkt belangrijke positieve externaliteiten met zich meebrengt, vooral voor 
die gezinnen waar geen enkele volwassene werkt (Phelps, 2000). Het evalueren van 
de verschillende maatregelen blijft trouwens sowieso moeilijk omdat het herzien van 
de prikkels tot werk intrinsiek te maken heeft met sociale voorkeuren en dus met 
rechtvaardigheidsopvattingen. De keuze tussen alternatieve hervormingen kan nooit 
abstractie maken van de gevolgen op vlak van inkomensverdeling, en verticale en 
horizontale rechtvaardigheid. Maar dit sluit niet uit dat de ex ante analyse in deze pa-
ragraaf leidt tot een beter begrip van kosten en baten van activeringsmaatregelen die 
proberen groepen met een zwakke participatie of tewerkstellingsrecord te stimuleren 
om dearbeidsmarkt te betreden.

6. Micro-economische ex post evaluaties van de lasten verlagingen

Deze paragraaf is de enige waar we echte ex-post evaluaties bespreken. We geven 
een overzicht van de micro-economische ex post evaluaties van drie types van las-
tenverlagingen die aan het eind van de jaren ’90 in België ingevoerd werden. Het 
gaat om de Structurele Verlagingen, om het Voordeelbanenplan en om de Inkomens-
garantie-uitkering (IGU). De evaluatie is micro-economisch in die zin dat het effect 
van de maatregel enkel bestudeerd wordt bij de geaffecteerde groep. We houden dus 
geen rekening met geïnduceerde effecten zoals “substitutie” en/of “verschuiving” (zie 
HOOFDSTUK 1.6 paragraaf 6). De evaluatie is ex post in die zin dat ze de effecten 
probeert te meten nadat het beleid ingevoerd werd.
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De bedoeling van elke micro-economische evaluatie is het meten van de causale im-
pact van het te evalueren beleid op een doelstelling of variabele waarin we geïnteres-
seerd zijn (zoals werkloosheidsduur, tewerkstellingsduur, loonniveau enz.). De cau-
sale impact van een beleid wordt afgeleid uit het verschil in resultaat voor iemand op 
wie het beleid zich richt, tussen een situatie zonder en een situatie met de betreffende 
beleidsmaatregel. Het identificeren van die causaliteit steunt op een aantal hypotheses, 
want zodra men van de beleidsmaatregel geniet, is het onmogelijk te achterhalen wat 
het resultaat zou geweest zijn zonder beleid. Meestal tracht men het resultaat zonder 
beleid te schatten op basis van een controlegroep, een groep mensen die niet genoot 
van de beleidsmaatregel. Maar als deze controlegroep niet echt vergelijkbaar is met de 
groep die wel in aanmerking kwam, dan kan het verschil in resultaat voor deze twee 
groepen gewoon een reflectie zijn van het feit dat deze twee groepen niet vergelijkbaar 
waren en dat hun resultaat ook zonder maatregel sowieso verschillend zou geweest 
zijn. In de literatuur wordt dit “selectiebias” genoemd. Vaak is het moeilijk om voor 
die vertekening te corrigeren, omdat de twee groepen niet enkel kunnen verschillen in 
door de onderzoeker geobserveerde, maar ook in niet geobserveerde karakteristieken. 
Hierna gaan we niet in op de methodes die we gebruikt hebben om die vertekening te 
corrigeren. We verwijzen de geïnteresseerde lezer daarvoor naar de primaire bronnen 
van de hier besproken studies.138

Er zijn in België heel weinig micro-economische ex post evaluaties van de effecten 
van de lastenverlagingen beschikbaar. De studies van Cockx et al. (2004, 2005) probe-
ren de effecten te meten van de drie hierboven vermelde types van lastenverlagingen. 
In deze paragraaf bespreken we de resultaten van de studies die uitgevoerd werden op 
basis van een steekproef jonge langdurig werklozen zonder werkervaring. We kozen 
deze groep omwille van de bijzonder hoge werkloosheidsgraad bij jongeren in Bel-
gië (17,5% in 2004) in vergelijking met zowel de gemiddelde werkloosheidsgraad 
in België (7,4% in 2004) als met de gemiddelde werkloosheidsgraad bij jongeren in 
de Europese Gemeenschap (15,6% in 2004 voor de EU die op dat ogenblik 15 leden 
telde).139 Binnen deze context wou de opdrachtgever van deze studies de effectiviteit 
kennen van lastenverlagingen voor wat betreft de herintegratie van sterk kansarme 
jonge werklozen op de arbeidsmarkt.

De rest van deze paragraaf is als volgt ingedeeld. Eesrt geven we een korte beschrij-
ving van de steekproef en de gegevens. Daarna bespreken we achtereenvolgens de 
impact van de structurele verlaging van de sociale bijdragen, het Voordeelbanenplan 
en de IGU op de overgang naar tewerkstelling en werkloosheid.

138. De analyse is vooral gebaseerd op de “timing of events-” methode van Abbring en van den Berg (2003 en 
2004).

139. Bron: Eurostat, 2004.
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6.1 Beschrijving van de steekproef en de gegevens

De gegevens zijn afkomstig van het “Datawarehouse arbeidsmarkt” dat bevat admi-
nistratieve gegevens bevat van verschillende instellingen van de sociale zekerheid en 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Op basis van deze gegevens kan de 
beroepsloopbaan van iedere inwoner van België van 1998 tot eind 2001 opgesteld 
worden op kwartaalbasis. We vatten de loopbaan samen aan de hand van opeenvol-
gende overgangen tussen uitkeringsgerechtigde werkloosheid en al dan niet gesubsi-
dieerde tewerkstelling. Iemand wordt beschouwd als werkend zodra hij geregistreerd 
is als loontrekkend of zelfstandig werknemer, ongeacht het aantal uren dat hij of zij. 
Een werkende kan dus tegelijkertijd ook een werkloosheidsvergoeding ontvangen.

De analyse werd uitgevoerd op een populatie van 15176 jongeren – 6484 mannen en 
8692 vrouwen – tussen 18 en 26 jaar, die in de loop van 1998 na een wachttijd van 9 
maanden voor de eerste maal een werkloosheidsvergoeding ontvingen. De groep be-
vat enkel jongeren die sinds het beëindigen van hun studie geen enkele werkervaring 
hebben opgedaan. In Cockx et al. (2004) vindt de geïnteresseerde lezer meer detail 
over de steekproeftrekking, over de constructie van de gegevensbank en de beschrij-
vende statistieken die rop werden gebaseerd.

6.2 Impact van de structurele verlagingen van de sociale bijdragen

Naast tijdelijke twerkstellingssubsidies voor specifieke doelgroepen, heeft België ook 
maatregelen genomen om de arbeidskosten structureel te verminderen, vooral voor 
werknemers met lage lonen. “Structureel” slaat op het feit dat de bijdrageverlaging 
wordt toegekend zonder tijdslimiet, tijdens de hele tewerkstellingsperiode van de 
werknemer en zonder aanwervingsvoorwaarde. Zoals we reeds beschreven in para-
graaf 6 van hoofdstuk 1 staat dit type van maatregel tegenover een “tijdelijke” verla-
ging die uitdooft na een bepaalde tewerkstellingsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval 
voor het Voordeelbanenplan dat we in de volgende paragraaf behandelen.

Eerst beschrijven we het kort systeem van de Belgische structurele verlagingen. Daar-
na gaan we dieper in op de effecten die Cockx et al. (2005) gemeten hebben. Ten 
slotte bespreken we de econometrische aanpak en de resultaten.

Het systeem van de Belgische structurele lastenverlagingen��

Voor 1999 bestonden er twee types van structurele verminderingen140: de “Maribel-
operatie” en de “vermindering voor lagelonen”. De Maribel-operatie bestond uit een 
forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen en werd enkel toegekend aan 
arbeiders uit “industriële” sectoren. De voornaamste bedoeling was de vrijwaring van 
het concurrentievermogen van deze aan sterke internationale concurrentie blootge-
stelde sector. Toch heeft de Europese Commissie deze maatregel als onwettelijk be-

140. Voor een volledigere beschrijving van deze regeling rond bijdrageverlaging verwijzen wij de lezer naar 
HOOFDSTUK 2.
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oordeeld met als argument dat de maatregel oneerlijke concurrentie creëerde door 
Belgische ondernemingen uit een welbepaalde sector te bevoordelen. De veroorde-
ling door het Europees Gerechtshof leidde er zelfs toe dat de ondernemingen die van 
Maribel genoten hadden een deel van de ontvangen steun moesten terugbetalen.

De verlaging van de patronale bijdragen op de lage lonen bestaat sinds 1994. De maat-
regel werd genomen in het kader van het “Globaal Plan voor de tewerkstelling, het 
concurrentievermogen en de Sociale zekerheid”, ontworpen in 1993 op het dieptepunt 
van een geprononceerde recessie. De bedoeling van de maatregel is de aanwerving 
van laaggeschoolde werknemers, die meer moeilijkheden hebben dan andere werk-
nemers om zich te handhaven op de arbeidsmarkt, te stimuleren. Het bedrag van de 
vermindering neemt af met het loon en vanaf een brutoloondrempel wordt de vermin-
dering nul. In tegenstelling tot de “Maribel-operatie”, is deze verlaging van toepassing 
op zowel arbeiders als bedienden, aangeworven door een privéwerkgever die aan het 
geheel van het stelsel van sociale zekerheid onderworpen is.

Sinds 1999 is de “structurele” vermindering in de plaats gekomen van de “Maribel-
operatie” en de “vermindering voor lage lonen”. Ze wil een antwoord bieden op de 
tegenwerpingen van de Europese Commissie. Zo komt nu elke privéwerkgever, on-
derworpen aan het geheel van het stelsel van sociale zekerheid, in aanmerking voor de 
“structurele” vermindering, onafhankelijk van het statuut – bediende of arbeider – van 
de werknemer. De structurel vermindering bestaat uit een forfaitaire vermindering die 
opgetrokken wordt voor de “lage lonen”. Op die manier integreert ze de kenmerken 
van de vroegere “Maribel-” en “lagelonen-”maatregelen.

Naast de verminderingen van de werkgeversbijdragen, ingevoerd om de tewerkstel-
ling te stimuleren, genieten werknemers met lage lonen ook een vermindering van hun 
persoonlijke bijdrage aan de sociale zekerheid. Die verlaging is degressief en dooft 
uit boven een bepaald brutoloon. De maatregel werd ingevoerd in januari 2000 in ver-
schillende keren opgewaardeerd om de “werkloosheidsval” uit te schakelen.

Welke impacts hebben we proberen te meten?��

Cockx et al. (2005) bestuderen de impact van het geheel van deze structurele ver-
minderingen van de sociale lasten op de “afdankingskans” (het stopzetten van de 
arbeidsovereenkomst) en op de kans op wedertewerkstelling na een afdanking. Het 
effect van de maatregelen wordt geïdentificeerd door enerzijds gebruik te maken van 
de op elkaar volgende verhogingen van de structurele verminderingen, doorgevoerd 
door de opeenvolgende regeringen tijdens de periode waarop het onderzoek slaat. 
Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van het overgangsmechanisme dat de vermin-
deringen voor de bedienden geleidelijk aan optrok tot op het niveau van de hogere 
verminderingen voor arbeiders. Zoals hierboven beschreven hadden arbeiders in het 
kader van de “Maribel-operatie” immers recht op een specifieke toeslag die niet gold 
voor bedienden.

De analyse focuste op een zeer precies onderdeel van de vraag naar arbeid, nl. het 
percentage van herintrede op de arbeidsmarkt. Wat dus niet aan bod kwam is het ef-
fect van de verminderingen op nieuwe aanwervingen. De reden daarvoor is dat veel 
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studies tot de conclusie komen dat lastenverminderingen niet zozeer een invloed heeft 
op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, maar wel op de jobdestructie voor de minst 
productieve jobs. Kramarz en Philippon (2001) bijvoorbeeld analyseerden het effect 
van forse en abrupte op- en neerwaartse bewegingen in de werkgeversbijdragen voor 
lonen dicht bij het minimumloon (SMIC) op Franse longitudinale microgegevens. Ze 
vonden dat een toename (afname) van de arbeidskost met 1% het jaar erop de tran-
sitie van tewerkstelling naar werkloosheid met 1,5% verhoogt (verlaagt). Dat komt 
dus neer op een elasticiteit van 1,5. Het effect op de overgang van werkloosheid naar 
tewerkstelling daarentegen zou onduidelijk, en niet significant verschillend van nul 
zijn. Ook Crépon en Desplatz (2001) komen tot gelijkaardige conclusies, op basis 
van andere gegevens en een andere methodologie. Ze analyseerden het effect van de 
‘réforme Juppé’, die in de tweede helft van de jaren ’90 in Frankrijk werd ingevoerd. 
Analoog aan de “lagelonen-”maatregel in België vermindert deze hervorming de 
werkgeversbijdragen op de SMIC (het minimumuurloon) en op lonen tot 1,2 keer de 
SMIC en dat op een degressieve manier.141 Ze komen tot de conclusie dat deze hervor-
ming wel eens 475000 banen zou kunnen gecreëerd hebben. En net zoals Kramarz en 
Philippon (2001) onderstrepen ze dat deze toename van de tewerkstelling vooral het 
gevolg is van het stoppen van de jobdestructie van banen aan het minimumloon en dus 
niet door het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen. Aangezien de analyse van Cockx 
et al. (2005) zich baseert op een groep jonge kansarme werknemers, gaat het om een 
groep die wellicht zeker zal werken aan of rond een minimumloon.142 Een interessante 
onderzoeksvraag is derhalve of de conclusies uit de Franse studies door de Belgische 
gegevens bevestigd worden.

Uiteraard zou het ook interessant zijn (en is het ook van belang) na te gaan of de 
vaststelling dat de aanwervingselasticiteit bij gegeven loonkost zo klein is in het bui-
tenland, ook opgaat voor België. Alleen vergt dergelijke analyse een heel andere me-
thodologie dan die gebruikt in Cockx et al. (2005). Daarom werd die specfieke vraag 
niet beantwoord in het kader van het onderzoek van Cockx et al. (2005).

Het onderzoek laat ook toe na te gaan of de structurele verminderingen effecten op 
lange termijn uitlokken. Het model test immers de invloed van tewerkstellingsduur op 
de snelheid van wedertewerkstelling tijdens een daaropvolgende periode van werk-
loosheid. Stel dat de productiviteit van een werknemer (of een signaal of indicator143 
daarvan) toeneemt met de tewerkstellingdsuur. Dan zou de kans op wedertewerkstel-
ling moeten toenemen naarmate de eraan voorafgaande periode van tewerkstelling 
langer was. Bijdrageverminderingen die de tewerkstellingsduur verlengen zouden 

141. De in België toegekende bijdrageverminderingen zijn wel veel lager dan in Frankrijk.
142. Bemerk dat er in België geen sprake is van “een” minimumloon: het minimumloon verschilt van het ene 

paritaire comité tot het andere.
143. Onvolledige informatie zorgt ervoor dat een werkgever die iemand wil aanwerven vaak onmogelijk de 

productiviteit van die werknemer juist kan inschatten bij het eerste contact. Als er echter een statistische 
correlatie is tussen produktiviteit en de voordien gewerkte periode, dan geeft informatie over de voorbije 
werkloosheidsduur aan de werkgever informatie over de productiviteit. Dat kan de selectieprocedure beïn-
vloeden. Het is in die betekenis dat we in de tekst spreken van een “signaal” of een “indicator”.
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daardoor indirect de herindiensttreding kunnen versnellen voor mensen die terug 
werkloos gerworden zijn.

Econometrische methode��

Het belang van de structurele verminderingen wordt in Cockx et al. (2005) gemeten 
door de verhouding tussen loonkost na verminderingen enerzijds en het belastbaar 
loon anderzijds. Het optrekken van de verminderingen verkleint die verhouding, aan-
geduid door de letter R. De impact van de verminderingen op de uitstroom uit de 
werkloosheid wordt gemeten door de elasticiteit van het percentage dat uitstroomt met 
betrekking tot de verhouding R.

Omwille van de beschikbaarheid van gegevens werd de definitie van werk beperkt 
tot tewerkstelling in de private profitsector. Zoals hierboven reeds gesteld focust de 
analyse op de impact van de structurele verminderingen van de sociale bijdragen. 
Daarom worden werknemers niet meer gevolgd vanaf het ogenblik dat hun werkge-
vers een tijdelijke verlaging van de patronale bijdragen genieten – ze worden “weg-
gecensureerd”. Ook werknemers die zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt worden 
weggecensureerd.

De econometrische analyse houdt zorgvuldig rekening met enkele vertekeningen en 
toont ook aan dat deze correcties van belang zijn: de geschatte impact varieert im-
mers sterk naarmate men al dan niet corrigeert voor één van deze vertekeningen. Een 
eerste vertekening betreft een “klassieke” meetfout in de verklarende variabele R die 
hierboven gedefinieerd werd. Het is bekend dat dit soort meetfout de geschatte para-
meters naar nul vertekent. 144 Een tweede vertekening – de zogenaamde “selectiebias” 
– houdt verband met het feit dat degenen die van grote verminderingen genoten zon-
der verminderingen niet dezelfde wedertewerkstellingskans hebben als diegenen die 
een kleinere vermindering genieten. De verminderingen zijn bijvoorbeeld groter voor 
werknemers onderaan de loonladder. Bij een afschaffing van de verminderingen ken-
nen diezelfde werknemers ook een grotere instroomkans in de werkloosheid dan de 
werknemers die daarvoor een kleiner reductie van de sociale bijdragen genoten. Maar 
dat komt natuurlijk omdat die laatste groep werknemers productiever zijn (gereflec-
teerd in hun hoger loon). Het verschil in percentage van terugval in de werkloosheid 
tussen begunstigden die genieten van een grote vermindering en zij die een kleine ver-
mindering genieten geeft dus niet alleen de impact van de lastenverlaging weer, maar 
ook het verschil in produktiviteit tussen deze twee groepen begunstigden. Als we daar 
niet voor corrigeren zou de impact van de structurele lastenverlaging dus onderschat 
worden. Er is trouwens niet alleen selectiebias bij de werknemers, maar ook in de 
kenmerken van de aanwervende ondernemingen. Als de verminderingen bijvoorbeeld 
groter zijn voor ondernemingen waar de afdankingskans zonder vermindering kleiner 
is dan voor ondernemingen die minder structurele bijdrageverminderingen genieten, 

144. De meetfout vertekent de geschatte coefficient door de correlatie die ze introduceert tussen de fout in de 
verklarende variabele zelf en storingsterm van de regressie. Men vindt een bespreking van dit probleem in 
elk inleidend handboek econometrie (bijvoorbeeld, Wooldridge, 2006, hoofdstuk 15).
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dan overschat het verschil in afdankingskansen tussen deze twee groepen onderne-
mingen de impact van de lastenvermindering. Immers, een deel van het verschil wordt 
verklaard door de het verschil in samenstelling van de twee groepen ondernemingen. 
De analyse bevestigt dat schattingen die geen rekening houden met deze selectiebias 
op basis van de kenmerken van de onderneming, de impact van de structurele verla-
ging overschatten.

Resultaten��

De schattingen geven aan dat structurele verminderingen een belangrijk effect res-
sorteren op afdankingskansen en indirect ook op de wedertewerkstellingskans van 
werknemers die werkloos worden. Een vermindering van 10% van de verhouding 
tussen arbeidskost en belastbaar loon vermindert het de afdankingskans met 10%. De 
nauwkeurigheid van de schatting is beperkt, maar de hypothese van een nulimpact 
wordt wel duidelijk verworpen. De wedertewerkstellingkans van werkloze werkne-
mers wordt gunstig beïnvloed door de duur van de voorafgaande periode van tewerk-
stelling: een verhoging van deze duur met 10% verhoogt de kans op re-integratie op 
de arbeidsmarkt met 1 tot 5%. Omdat de verlaging van de patronale bijdragen de 
tewerkstellingsduur verlengt, heeft ze dus indirect een positieve invloed op de weder-
tewerkstelling.

Deze resultaten zijn interessant, en wel hierom. Vooreerst staven ze inderdaad de re-
sultaten van bovenvermelde buitenlandse – vooral Franse – studies die vaststelden dat 
de elasticiteit van de afdankingskans bij gegeven loonkost groot is voor groepen die 
tewerkgesteld zijn aan een laag loon. Ten tweede bevestigen ze de stelling van Pier-
rard (2004a, b) dat bijdrageverminderingen voor lage lonen de tewerkstelling vooral 
bevorderen door het tegenhouden van jobdestructie eerder dan door het scheppen van 
nieuwe arbeidsplaatsen. Tenslotte, ook al kan deze analyse niet beoordelen in welke 
mate deze betere arbeidsmarktperspectieven ten koste gaan van andere werknemers – 
zoals bleek uit paragraaf 4 hoort dergelijke evaluatie thuis in een macro-economische 
analyse – toch lijkt het ons belangrijk dat onze studie bevestigt dat een beleid van 
vermindering van bijdragen specifiek gericht op kansarme jongeren hun integratie op 
de arbeidsmarkt bevordert. Op die manier zorgen we minstens voor een rechtvaardiger 
verdeling van de tewerkstelling.

Impact van het Voordeelbanenplan��

Het Voordeelbanenplan kende tijdens het kwartaal van aanwerving en de acht daar-
opvolgende kwartalen een substantiële vermindering van de werkgeversbijdragen toe 
voor langdurig werklozen (cf. Hoofdstuk 2, paragraaf 2). Het niveau van de vermin-
dering nam af na één jaar, maar hing ook af van van de werkloosheidsduur die de 
aanwerving voorafging: er werd een onderscheid gemaakt tussen werklozen met een 
werkloosheidsduur van meer dan 12 en meer dan 24 maanden.

De effecten van het Voordeelbanenplan werden geanalyseerd in Cockx et al. (2004 et 
2005), op basis van de hierboven beschreven steekproef van jonge langdurig werklo-
zen. In deze paragraaf bespreken we die resultaten.
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Vooreerst lijken de resultaten van het Voordeelbanenplan gericht op werkzoekenden 
die minstens één jaar inactief waren, en deze van het plan gericht op werkzoekenden 
die minstens twee jaar inactief waren, niet te verschillen. De periode waarin deze jon-
geren konden gevolgd worden was echter beperkt. Daarom moet dit resultaat met de 
nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Toch lijkt het erop te wijzen dat twee 
effecten elkaar compenseren: enerzijds de gerichtheid op een verschillende duur van 
inactiviteit, en anderzijds de mate waarin de arbeidskost werd gereduceerd.

Het Voordeelbanenplan slaagde er ook in om de wedertewerkstelling van bijna alle be-
gunstigden te versnellen: 98% van de mannen en 97% van de vrouwen. Met “versnel-
ling van de wedertewerkstelling” bedoelen we dat er minder tijd nodig was om van 
uitkeringsgerechtigde werkloosheid terug te keren naar ‘regulier werk’ (d.i. zelfstan-
dige of verloonde arbeid waarvoor de werkgever geen tijdelijke federale aanwervings-
subsidie geniet). We meten de versnelling in vergelijking met het denkbeeldig geval 
van dezelfde jongere die werkloos blijft en zoekt naar regulier werk. De mediane 
versnelling145 bedraagt 9 maanden voor mannen en 7 maanden voor vrouwen. Deze 
effecten zijn wel niet heel precies geschat. De verkorting van de duur om de stap te 
kunnen zetten van werkloosheid naar regulier werk ligt voor de mediane begunstigde 
tussen 2 en 25 maanden voor mannen en van 1 tot 20 maanden voor vrouwen (met een 
foutenmarge van 5%).

Een andere manier om deze versnelling van wedertewerkstelling te meten, bestaat uit 
het meten van de stijging van het percentage van overgang naar regulier werk door 
het aanvaarden van een gesubsidieerde betrekking. Drie jaar na de invoering van het 
Voordeelbanenplan is het integratiecijfer 26% en 28% hoger dan het zou geweest zijn 
indien de begunstigden van het Voordeelbanenplan de gesubsidieerde betrekking niet 
aangenomen hadden. Deze winst is aanzienlijk als men ze vergelijkt met de kans om 
regulier werk te vinden zonder dit programma (nauwelijks meer dan 40% voor zowel 
mannen als vrouwen).

De snellere integratie is bijzonder spectaculair voor arbeiders – slechts 28% van de 
steekproef begunstigden – waarvoor de werkgever de verlaging geniet tot het einde 
van de toekenningsperiode. In dit geval is het mogelijk dat de overgang naar regulier 
werk ook zou plaatsgevonden hebben indien de vermindering minder lang werd toe-
gekend. Een kortere subsidieperiode voor deze groep zou een efficiënter aangewen-
ding geweest zijn van de financiële middelen van de overheid.

De resultaten zoals we die tot nu toe bespraken geven aan dat een jongere sneller 
terug aan regulier werk geraakt als hij eerst een gesubsidieerde betrekking aanvaardt 
(in het kader van het Voordeelbanenplan). De verklaring daarvoor ligt vooral in het 
zwakke aanbod van reguliere jobs voor de bestudeerde groep. Wel wordt dat jobaan-
bod onderschat omdat de gegevens onvermijdelijk betrekking hebben op een arbeids-
markt waarin het Voordeelbanenplan reeds van kracht is. Welnu, de invoering van 
het Voordeelbanenplan kan werkgevers er toe aangezet hebben om vaste, reguliere, 

145. Voor de helft van de begunstigden van het Voordeelbanenplan ligt de versnelling lager dan de gemiddelde 
versnelling, voor de andere helft ligt ze hoger.
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jobs te vervangen door gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Om het netto-effect van het 
Voordeelbanenplan te meten op zij die ervoor in aanmerking komen, zou men moeten 
kunnen nagaan wat er gebeurd zou zijn indien het Voordeelbanenplan niet ingevoerd 
was. Als er inderdaad substitutie plaats greep, dan zou het aanbod van reguliere jobs 
groter geweest zijn. Door uit te gaan van de meest pessimistische hypothese, namelijk 
dat elke door het Voordeelbanenplan gesubsidieerde job in de plaats kwam van een 
reguliere arbeidsplaats, hebben we geprobeerd een ondergrens te schatten wat betreft 
het effect van het Voordeelbanenplan. Deze extreme hypothese leidt tot een mediane 
impact van het Voordeelbanenplan op duurzame arbeidsintegratie die veel kleiner is, 
maar wel nog steeds significant groter dan nul. Een aanwerving in het kader van het 
Voordeelbanenplan verhoogt de kans op regulier werk negen kwartalen later met 12%. 
Het effect op de wedertewerkstellingskans is dus veel kleiner dan de hierboven aange-
haalde effecten zonder substitutie, namelijk 26% voor mannen en 28% voor vrouwen. 
De “echte” impact op wedertewerkstelling zal waarschijnlijk ergens tussin liggen.

Ook al vraagt het nog om bevestiging, het onderzoek toonde empirisch ook duide-
lijk aan dat, vanuit het perspectief van integratie op de reguliere arbeidsmarkt, het 
Voordeelbanenplan meer effect had voor werknemers die het zonder steun moeilijker 
zouden hebben om aan bod te komen op de reguliere arbeidsmarkt: vrouwen, werk-
nemers uit regio’s met een hoge werkloosheidsgraad en laaggeschoolde werknemers. 
Deze empirische vaststelling suggereert om de tijdelijke subsidies meer te richten op 
deze kansarme groepen. Welnu, Cockx et al (2004) toonden aan dat, juist door zich te 
richten op langdurig werklozen zonder ervaring en met weinig kans op aanwerving, 
de kans om aangeworven te worden in het kader van het Voordeelbanenplan duidelijk 
stijgt met het opleidingsniveau van het individu in kwestie.

Cockx et al (2004) hebben bovendien ook het effect onderzocht van het Voordeelba-
nenplan, niet zozeer op de overgang van werkloosheid naar tewerkstelling, maar op de 
tewerkstellingsduur eens men is aangeworven. Zolang de vermindering van kracht is, 
heeft het Voordeelbanenplan ook een positief effect op de tewerkstellingsduur. Het ef-
fect is duidelijk (significant verschillend van nul) wanneer de vermindering maximaal 
is. Wanneer de bijdrageverlaging later ophoudt, zien we een sterk verhoogde kans om 
opnieuw in werkloosheid of inactiviteit ter hervallen. Dit gedlt voor mannen. Voor 
vrouwen zijn de resultaten kwalitatief gelijklopend, maar niet significant verschillend 
van nul. De verhoging van de afdankingskans lijkt zich alleen onmiddellijk na het 
einde van de periode waarin de vermindering werd toegekend voor te doen. Niettemin 
overheerst het initieel effect van een verlenging van de tewerkstellingsduur, en dat 
voor de meerderheid van de genieters van het Voordeelbanenplan: Slechts 26% van 
de mannen en 6% van de vrouwen uit het Voordeelbanenplan zouden korter tewerk 
gesteld geweest zijn (in vergelijking met wat er gebeurd zou zijn hadden ze van bij het 
begin regulier werk gehad).

De effecten op wedertewerkstelling en tewerkstellingsduur gaan dus samen. Dit sug-
gereert dat er in feite twee doelgroepen zijn onder de jongeren. Aan de ene kant zij die 
langdurig werkloos zijn door gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt. Het Voordeelba-
nenplan zorgt ervoor dat ze die kansen wel krijgen. Dankzij het Voordeelbanenplan 
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kunnen ze hun beroepsbekwaamheid etaleren en op die manier uiteindelijk ook in het 
reguliere arbeidscircuit terecht komen. Dit effect domineert. Aan de andere kant zijn 
er de jonge langdurig werklozen voor wie deze gesubsidieerde beroepservaring niet 
volstaat om aan het werk te blijven.

Tot slot heeft deze evaluatiestudie ook de vraag aangesneden naar de effecten op lange 
termijn. Wat gebeurt er met een begunstigde van het Voordeelbanenplan die zijn werk 
verliest en opnieuw werkloos wordt? Helpt zijn passage via het Voordeelbanenplan 
hem om opnieuw uit de werkloosheid te geraken en regulier werk te vinden? Het 
onderzoek vond geen duidelijke evidentie voor een effect dat significant van nul ver-
schilt.

De conclusies van dit onderzoek houden niet in dat het Voordeelbanenplan noodza-
kelijkerwijze jobs heeft geschapen in de economie: de versnelde wedertewerkstelling 
van de begunstigden kan gebeurd zijn ten koste van andere werknemers die niet in 
aanmerking kwamen voor het Voordeelbanenplan (kortstondig werklozen bijvoor-
beeld). De opportuniteit van dit beleid te voeren hangt af van waarde-oordelen zoals 
de (her)verdeling van kansen op de arbeidsmarkt. Ook andere indirecte effecten, bij-
voorbeeld de financiering van de maatregel, worden verwaarloos. Pissarides (2000, 
p. 218) bijvoorbeeld, concludeert dat tewerkstellingssubsidies ook leiden tot jobdes-
tructie. Aangezien tewerkstellingssubsidies zowel banen scheppen als vernietigen 
hebben ze volgens deze invloedrijke onderzoeker dus geen onverdeeld positief effect 
op het vlak van de tewerkstelling.

Ook al is de evaluatieliteratuur eerder pessimistisch over de mogelijkheden van be-
leid dat de herinschakeling van jongeren beoogt, in dit onderzoek komt men tot het 
besluit dat tijdelijke subsidies voor tewerkstelling in de private sector de insluiting 
van kansarme jongeren in het arbeidsproces kunnen stimuleren en dat ze effectief 
de integratie naar niet gesubsidieerde arbeid kunnen bevorderen. Daarmee sluit men 
aan bij conclusies van enkele recente buitenlandse studies. Dit betekent nochtans niet 
dat men absoluut de middelen voor dit soort beleid moet versterken: het onderzoek 
suggereert dat een inkorting van de toekenningsperiode voor de subsidie efficiënt zou 
kunnen zijn. bovendien trekt de analyse geen besluiten over de efficiëntie van andere 
modaliteiten, zoals het niveau van de toelage of het moment waarop de subsidie wordt 
toegekend. Daarvoor zijn meer experimenten nodig en zou men impactstudies moeten 
kunnen doen van veranderingen in deze modaliteiten. Een evaluatie van de relatieve 
efficiëntie van de maatregelen die in de plaats kwamen van het Voordeelbanenplan zou 
een eerste stap in die richting kunnen zijn.

Impact van de Inkomensgarantie-uitkering (IGU)�� 146

Een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze die deeltijds werk aanneemt met een 
werkregime van ten minste één derde en maximum 80% van een voltijdse betrekking, 
kan genieten van een aanvullend loon, de Inkomensgarantieuitkering (IGU), op voor-

146. We beschrijven hier de reglementering die in voege was voor de geanalyseerde periode tussen 1997 en 
2001. Sindsdien is de regeling hervormd (cf. www.rva.be).
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waarde dat hij blijft zoeken naar voltijds werk en een maandelijks inkomen heeft on-
der het minimumloon. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de gezinscategorie 
waartoe hij behoort (samenwonend met of zonder gezinslast, of alleenstaand). De uit-
kering vermindert naarmate het netto-inkomen uit de deeltijdse job stijgt. Bovendien 
is het bedrag geplafonneerd op 90% van het niveau van de werkloosheidsuitkering van 
een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze.

De IGU kan geïnterpreteerd worden als een loonsubsidie en zou daarom de tewerk-
stelling tijdens de toekenningsperiode moeten aanmoedigen, en dit des te sterker 
naarmate het arbeidsaanbod (of de loonvormingscurve) en de vraag naar arbeid loon-
gevoelig zijn. Als men in hetzelfde segment van de arbeidsmarkt tegelijkertijd gesub-
sidieerde en niet gesubsidieerde werknemers heeft, vermindert de elasticiteit van de 
loonvormingscurve met betrekking tot de subsidie, en het effect op de tewerkstelling 
verkleint. De elasticiteit neemt af omdat slechts over één loon onderhandeld wordt 
voor dit segment van de arbeidsmarkt. De niet-gesubsidieerde werknemers verzetten 
zich in dat geval tegen een niet-gecompenseerde loonsverlaging.

Ook een tweede factor vermindert het effect van de IGU op de tewerkstelling. In 
zoverre de potentiële begunstigden van de IGU aangeworven worden aan of rond het 
minimumloon, wordt de tewerkstelling beperkt door een ontoereikende arbeidsvraag, 
en niet door het arbeidsaanbod. Aangezien het minimumloon niet onder het minimum 
mag zakken, kan de IGU alleen maar het loon van de begunstigden verhogen, en niet 
de loonkost doen dalen. Daardoor heeft de IGU geen effect op de vraag naar arbeid.

Bovenstaande analyse verwaarloost wel één aspect. Zelfs zonder toename van de ar-
beidsvraag (en -aanbod) kan de toekenning van een bijslag voor deeltijdse werk de 
integratie op de arbeidsmarkt versnellen door dit werk aantrekkelijker te maken. In 
een model dat het zoekgedrag modelleert kan men aantonen dat het positieve effect 
van dit soort toeslag op de zoekintensiteit naar een deeltijdse job, groter is dan het 
negatief effect op de zoekintensiteit naar voltijds werk.

Toch loopt een werknemer, eens hij werk heeft en de IGU geniet, het risico om in dit 
deeltijds werk te blijven hangen. Zelfs indien hij voltijds werk moet blijven zoeken, 
wordt de begunstigde van de IGU er financieel niet toe aangezet om beter betaald 
werk te vinden. De vergoeding wordt inderdaad verminderd met één euro voor elke 
bijkomende euro uit arbeidsinkomen. Bovendien is de IGU vooral van toepassing op 
laaggeschoolde werknemers voor wie er maar weinig productiviteits- en dus loonstij-
ging is.

Anderzijds kan een door de IGU gesubsidieerde deeltijdse tewerkstelling, op dezelfde 
manier als een tijdelijke loonsubsidie, een signaalfunctie vervullen voor “goede” ka-
rakteristieken van werknemers tegenover werkgevers. Op die manier wordt de effici-
entie van het matchingproces en de ook de snelheid van opname op de arbeidsmarkt 
bevorderd. Dit winstpunt is echter tijdelijk en geldt enkel in de beginperiode van de 
aanwerving. Het rechtvaardigt daarom enkel de toekenning van deze subsidie voor 
slechts enkele maanden. Arbeidsmarktparticipatie kan natuurlijk ook kenmerken re-
veleren die de werkgevers net niet graag zien en op die manier de integratiesnelheid 
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afremmen. Theoretisch gesproken is het dus moeilijk een sluitende conclusie te for-
muleren over de impact van de IGU op tewerkstelling.

Cockx et al. (2004) hebben ook geprobeerd de impact van de IGU te schatten. Bemerk 
wel dat dit deel van het onderzoek beperkt was tot vrouwen, omdat te weinig mannen 
genieten van de IGU. Statistisch gesproken had een analyse van de subgroep mannen 
daarom geen zin. De effecten van de IGU op de transitie van tewerkstelling naar werk-
loosheid gaan in dezelfde richting als die van het Voordeelbanenplan, maar ze zijn 
groter in absolute waarde. Tijdens de toekenningsperiode lijkt de begunstigde van de 
IGU stevig vast te zitten aan de gesubsidieerde job: de overgang van werk naar niet-
werk daalt met 37%. Een mogelijke verklaring daarvoor is de financiële prikkel die de 
begunstigden stimuleert om het laagbetaalde deeltijds arbeidscircuit niet te verlaten: 
we herinneren eraan dat de IGU met één euro verminderd wordt voor elke bijkomende 
euro uit arbeidsinkomen. Van zodra een werkneemster die een IGU geniet overstapt 
naar niet gesubsidieerd werk, nemen haar afdankingskansen sterk toe. Het cijfer voor 
herval in werkloosheid bedraagt bijna het dubbele van het cijfer zonder IGU. Dit 
resultaat bewijst opnieuw dat de productiviteit tijdens gesubsidieerde tewerkstelling 
te traag stijgt om het wegvallen van de subsidie te compenseren. Dit moet tot vragen 
leiden waarom en onder welke voorwaarden een IGU-begunstigde de gesubsidieerde 
tewerkstelling heeft ingeruild voor een niet gesubsidieerde tewerkstelling. In hun on-
derzoek schoven de auteurs enkele hypotheses naar voor, maar een antwoord op die 
vragen vergt meer onderzoek.

Een ander resultaat toont aan dat ongeveer een kwart van de vrouwelijke begunstigden 
nooit uit de werkloosheid zou zijn geraakt zonder de IGU. Dit is veel minder dan de 
80% van het Voordeelbanenplan (eveneens de vrouwelijke begunstigden). Dit wijst 
erop dat veel begunstigden van de IGU in ieder geval uit de werkloosheid zouden ge-
raakt zijn. Dit verschil tussen de effecten van het IGU en het Voordeelbanenplan toont 
aan dat werkloosheid op het marktsegment van laaggeschoolde werknemers vooral 
verklaard wordt door een vraagtekort naar arbeid, eerder dan door ontoereikende fi-
nanciële prikkels. Waarom? De analysesteekproef bevat enkel kansarme werknemers. 
De meesten onder hen worden dus aangeworven aan een loon rond het minimumloon. 
Omdat de IGU een toeslag vormt bij het nettoloon, doet ze de loonkost niet dalen on-
der het minimum. Ze kan dus enkel dienen om het nettoloon te doen stijgen en de ver-
vangingsratio te doen dalen. Als de werkloosheid in dit segment van de arbeidsmarkt 
zijn oorzaak zou vinden in een gebrek aan fiannciële incentieven, dan zou de IGU 
minstens evenveel nieuwe teotreders tot de arbeidsmarkt moeten uitlokken als een 
verlaging van de arbeidskost. Aangezien arbeidsmarktparticipatie veel meer gestimu-
leerd wordt door het Voordeelbanenplan, concluderen de auteurs dat de werkloosheid 
op dit segment van de arbeidsmarkt vooral het gevolg moet zijn van een ontoereikende 
vraag naar arbeid.

De IGU mag dan wel minder efficiënt zijn dan het Voordeelbanenplan op vlak van 
arbeidsmarkt participatie, na een door de IGU gesubsidieerde tewerkstellingsperiode 
is de kans op een niet gesubsidieerde tewerkstelling groter dan met het Voordeelba-
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nenplan. De helft van de begunstigden van de IGU gaan inderdaad over naar niet 
gesubsidieerde arbeid, tegen slechts 40% van de begunstigden van het Voordeelba-
nenplan. Dit verschil kan echter verklaard worden door selectiebias: gemiddeld zijn 
de begunstigden van de IGU waarschijnlijk productiever dan de deelneemsters aan het 
Voordeelbanenplan. De IGU-genieters zouden dus sowieso meer kans gehad hebben 
dan de begunstigden van het Voordeelbanenplan om niet gesubsidieerd werk te vin-
den. Deze conclusie wordt bevestigd door de analyse in Cockx et al. (2006a et b) waar 
nagegaan wordt in welke mate de IGU de overgang naar “regulier” werk versnelt. Als 
niet gecorrigeerd wordt voor selectiebias in nieet geobserveerde variabelen, lijkt de 
IGU deze inschakeling sterk te kunnen versnellen. Maar na correctie voor selectiebias 
is het effect van de IGU op de de overgang naar regulier werk niet meer significant 
verschillend van nul.
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DEEL 3

In het derde deel van dit boek behandelen we publieke financiën en belastingen vanuit 
het standpunt van het federalisme. In een federale staat als België, waarin gewesten 
en gemeenschappen een belangrijke institutionele rol spelen, is deze invalshoek van 
cruciaal belang. Dit derde deel bestaat uit drie hoofdstukken.

Het eerste hoofdstuk vat de economische theorieën over begrotingsfederalisme (fiscal 
federalism) samen. Economen buigen zich al sinds de jaren ’50 en ’60 van de vorige 
eeuw over thema’s als de bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheidsni-
veaus, de decentralisatie van fiscale bevoegdheden en de financiering van de over-
heidsniveaus. Binnen het begrotingsfederalisme onderscheiden we twee generaties 
van theorieën. De eerste generatie houdt geen rekening met de institutionele con-
text: het betrokken overheidsniveau wordt niet gespecifieerd en strategisch gedrag en 
niet-financiële interacties tussen de overheidsniveaus komen niet aan bod. Abstractie 
maken van de institutionele context heeft voor- en nadelen. Het voordeel ervan is dat 
deze theorieën breed toepasbaar zijn. Men kan er zowel de relaties tussen de federale 
overheid en de gedecentraliseerde entiteiten mee analyseren als de Europese construc-
tie, waarbij de lidstaten het gedecentraliseerde niveau uitmaken. Het nadeel ervan is 
dat het grote belang van de instituties ertoe leidt dat algemene aanbevelingen moeten 
aangepast worden aan de specifieke institutionele context. De tweede generatie van 
theorieën integreert expliciet de instituties en de interacties ertussen.

In het tweede hoofdstuk beschrijven we de evolutie van het Belgisch federalisme aan 
de hand van de verschillende staatshervormingen. De huidige verdeling van ontvang-
sten en fiscale bevoegdheden tussen de verschillende overheidsniveaus kwam in het 
eerste deel al kort aan bod. In dit hoofdstuk bekijken we de manier waarop de huidige 
verdeling tot stand is gekomen. We verruimen daarbij onze blik en richten ons zowel 
op de fiscale als de budgettaire bevoegdheden.
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Het derde hoofdstuk behandelt enkele kernvragen. De eerste vraag is die van de soli-
dariteit en de vereveningsmechanismen. De centralisatie van de herverdelingsfunctie 
leidt onvermijdelijk tot interregionale transfers. We analyseren de grootte en de evo-
lutie van deze transfers. De tweede vraag gaat over de coördinatie van het budget-
taire beleid van de entiteiten. Sinds de staatshervorming van 1989 is deze coördinatie 
van cruciaal belang. Men moest er namelijk voor zorgen dat de schuldenberg van de 
“Belgische federatie” bleef afnemen, zodat België kon toetreden tot de eurozone. Dit 
betekende dat de “Belgische federatie” moest voldoen aan de convergentiecriteria: 
een begrotingstekort van maximum 3% van het BBP en streven naar een schuldgraad 
van 60% van het BBP. Deze coördinatie van het budgettair beleid is nog steeds even 
relevant, omdat de begrotingstekorten door de crisis het hoogste niveau bereikt heb-
ben sinds 20 jaar. Daarbij komt nog het zogenaamde “sneeuwbaleffect” en de vergrij-
zing van de bevolking. Het is dus van cruciaal belang om orde op zaken te stellen op 
vlak van de publieke financiën. Uiteraard vereist dat een goede coördinatie tussen de 
verschillende overheidsniveaus. De derde vraag die aan bod komt in hoofdstuk 3, is 
die van de fiscale autonomie van de gewesten.

*

De auteurs van het eerste hoofdstuk zijn Laurent Bouton en Vincenzo Verardi. Koen 
Algoed schreef het tweede hoofdstuk. Het derde hoofdstuk is van de hand van Frédé-
rique Denil.



HOOFDSTUK 1

Begrotingsfederalisme

Laurent Bouton en Vincenzo Verardi

Begrotingsfederalisme is de tak van publieke financiën die zich verdiept in de fiscale 
organisatie van staten met meerdere beleidsniveaus. Het bestudeert meer bepaald de 
bevoegdheidsverdeling inzake belastingen en uitgaven over de verschillende niveaus, 
alsook de bestaande coördinatiemechanismen.

Oates (2005) beschrijft hoe deze tak van de publieke economie ontstaan is in de jaren 
vijftig en zestig, naar aanleiding van het werk van Arrow (1951), Musgrave (1959) 
en Samuelson (1954, 1955). Hij definieert dat denkkader trouwens als de normatieve 
Arrow-Musgrave-Samuelson-benadering. Voor Oates vormt het werk van Arrow de 
grondslag van theorieën over begrotingsfederalisme, aangezien het een conceptuali-
sering inhoudt van de respectievelijke rol van de private sector en de overheidssector. 
Deze systematisering maakt het mogelijk de rol van de staat schematisch voor te stel-
len en biedt derhalve een analysekader voor de overheidssector. Oates plaatst ook het 
werk van Musgrave centraal in deze literatuur, door het te beschrijven als de sleutel 
die het mogelijk maakt te begrijpen hoe de overheid best optreedt om falingen te cor-
rigeren, aan inkomensherverdeling te doen en voor macro-economische stabiliteit te 
zorgen. Tenslotte vindt Oates dat de analyse van Samuelson en de criteria die nodig 
zijn voor een optimale verstrekking van de publieke goederen, een essentiële rol ver-
vullen in de literatuur over begrotingsfederalisme.

Zoals verderop zal blijken, is begrotingsfederalisme als onderzoeksdomein precies 
ontstaan als analyse van de rol van de overheid volgens bovenstaande typologie, maar 
dan in de context van preferenties die heterogeen zijn op geografisch vlak. In feite 
heeft Tiebout (1956) de basis gelegd voor begrotingsfederalisme, als reactie op de 
conclusie van Samuelson dat de markt faalt, wanneer het erop aankomt publieke goe-
deren op een efficiënte wijze te verschaffen en dat er derhalve overheidstussenkomst 
noodzakelijk is.

Samuelson oordeelde dat het marktsysteem niet kon leiden tot een efficiënte verstrek-
king van publieke goederen, aangezien in zo’n systeem de individuen hun ware be-
reidheid tot betalen voor die goederen niet reveleren. Publieke goederen worden ge-
kenmerkt door niet-rivaliteit en niet-uitsluitbaarheid. Ze worden door alle individuen 
in gelijke hoeveelheden geconsumeerd en wanneer een individu een door anderen 
gevraagd en gefinancierd publiek goed consumeert, kan hij of zij dat goed consume-
ren zonder de kosten ervan te dragen. Gelet op dat “vrijbuitersprobleem” concludeert 
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Samuelson dat de overheid moet tussenkomen, met het oog op een efficiënte allocatie 
van de publieke goederen. Tiebout (1956) van zijn kant stelt dat individuen de neiging 
zullen hebben hun preferenties te reveleren, indien ze mobiel zijn en indien het de 
overheden van de gedecentraliseerde entiteiten zijn die de publieke goederen verstrek-
ken. Hij is meer bepaald van oordeel dat de individuen zullen “stemmen met de voe-
ten” door zich daar te vestigen waar het pakket “publieke goederen-belastingen” hen 
het best bevalt. Op die manier reveleren individuen hun preferenties en betalen ze voor 
de publieke goederen die ze daadwerkelijk gaan consumeren. Deze “concurrentie” 
tussen entiteiten zal vermoedelijk leiden tot de vorming van homogene gemeenschap-
pen waarin de individuen dezelfde waarde hechten aan de verschafte goederen. Hij 
beweert dat de markt in die denkbeeldige situatie efficiënt zal zijn en dat het optimale 
niveau aan publieke goederen kan bereikt worden, zonder gebruik te moeten maken 
van een “politieke” oplossing.

Tal van onderzoekers hebben op basis van die resultaten het begrotingsfederalisme 
bestudeerd om de politieke staatsstructuur te ontdekken waarin het best, en tegen 
minimale sociale kosten, kan worden voldaan aan de individuele preferenties. Van-
zelfsprekend dient men hierbij de criteria billijkheid en rechtvaardigheid in acht te 
nemen.

De criteria billijkheid en rechtvaardigheid

De verdelende rechtvaardigheid, die vandaag de dag wordt geïnterpreteerd als sociale 
rechtvaardigheid of billijkheid, streeft ernaar bestaande onrechtvaardige situaties om te 
buigen tot een situatie die als sociaal rechtvaardig wordt beschouwd.
Sociale rechtvaardigheid valt niet noodzakelijk samen met gelijkheid. Het wordt bij-
voorbeeld sociaal aanvaard dat aan verschillende opleidingsniveaus uiteenlopende 
bezoldigingen verbonden zijn. Die inkomensongelijkheid wordt dus billijk geacht. Het 
begrip sociale rechtvaardigheid is geen onveranderlijk concept: wat de maatschappij 
aanvaardbaar vindt, verandert doorheen de tijd. Volgens Rawls (1971), wellicht de 
meest geciteerde auteur in deze literatuur, kan een maatschappij als rechtvaardig wor-
den beschouwd als ze drie fundamentele voorschriften naleeft: basisvrijheid voor ieder-
een, gelijkheid van kansen en het in stand houden van enkel die ongelijkheden die ten 
goede komen van de minstbedeelden. Twee belangrijke begrippen vormen de grondslag 
van de sociale rechtvaardigheid: horizontale rechtvaardigheid en verticale rechtvaardig-
heid. Horizontale rechtvaardigheid vereist dat twee identieke personen op een gelijke 
manier worden behandeld. Verticale rechtvaardigheid, daarentegen, houdt in dat de 
welvaartsverschillen tussen individuen verminderen en vereist dus een herverdeling van 
de rijkeren naar zij die minder goed af zijn.

Deze werken, die behoren tot de eerste generatie van theorieën over het begrotingsfe-
deralisme, kunnen we als volgt samenvatten.

De auteurs stellen dat de gedecentraliseerde beleidsniveaus als voornaamste be-
staansreden hebben dat ze zogenoemde lokale publieke goederen en diensten ver-
strekken om beter tegemoet te komen aan de preferenties van de burgers. De drie 
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aangehaalde argumenten zijn (i) dat de lokale overheid beter de lokale preferenties 
kent dan de centrale overheid (Hayek, 1945), (ii) dat de concurrentie tussen gedecen-
traliseerde entiteiten de burgers ertoe aanspoort hun voorkeur te reveleren door zich 
te vestigen waar het pakket “belastingen-overheidsuitgaven” het best overeenstemt 
met hun preferenties (Tiebout, 1956), en (iii) dat de eenvormigheid wanneer lokale 
publieke goederen worden verstrekt door de centrale overheid, kan worden vermeden 
(Oates, 1972).

Wat de financiering van de publieke goederen betreft, bevelen de auteurs in het alge-
meen een decentralisatie aan van die belastingen, die niet dreigen te leiden tot een mi-
gratie van de burgers en uiteindelijk tot een polarisatie van de economische activiteit. 
Zoals verderop duidelijk zal worden, raden ze aan de belastingen te decentraliseren 
op grond van het winstprincipe (“benefit taxes”) en pleiten ze ervoor de belasting-
grondslag billijk te verdelen over de subnationale entiteiten om fiscale verstoringen 
te voorkomen die de horizontale billijkheid kunnen aantasten. Om die billijkheid te 
waarborgen, stellen ze voor om de ingrepen van de verschillende overheidsniveaus te 
coördineren door gebruik te maken van intergouvernementele transfers. Deze trans-
fers moeten ook garanderen dat de verschillende entiteiten rekening houden met de 
externaliteiten die de door hen verstrekte goederen en diensten opleveren.

In deze eerste stroming van de literatuur wordt ervan uitgegaan dat de overheden de 
maatschappelijke welvaart proberen te maximeren. Net die veronderstelling wordt 
in twijfel getrokken door de public choice-school. Die gaat ervan uit dat politici hun 
eigen doelstellingen nastreven -niet noodzakelijk de sociale welvaart-, binnen de be-
perkingen van het institutionele systeem waarin ze werken (Niskanen, 1971). De over-
heid wordt hier beschouwd als een bureaucratisch “Leviathan” monster dat tracht te 
groeien door aan de economie zoveel mogelijk middelen te onttrekken (Brennan en 
Buchanan, 1980). Vanuit dat standpunt moet een optimale overheidsorganisatie er niet 
alleen voor zorgen dat de preferenties van de burgers beter ingevuld worden, maar ook 
dat de omvang van het Leviathan-monster ingeperkt wordt (b.v. door fiscale concur-
rentie te bevorderen tussen entiteiten van hetzelfde beleidsniveau). Na deze public 
choice-school verdween het begrotingsfederalisme naar de achtergrond en duurde het 
twee decennia vooraleer de studie van begrotingsfederalisme weer op de voorgrond 
trad.

Volgens Oates (1999) kende de analyse van het begrotingsfederalisme tegen het einde 
van de jaren tachtig en aan het begin van de jaren negentig een hernieuwde bloei, toen 
verschillende landen zich begonnen te verenigen in supranationale unies met beslis-
singsmacht en ze tegelijkertijd de bevoegdheden van de gedecentraliseerde entiteiten 
uitbreidden. In het licht van die nieuwe realiteit hebben onderzoekers de analyse van 
het begrotingsfederalisme hernomen, door er elementen in op te nemen die intussen 
dominant waren geworden in het economisch onderzoek. Ze maakten meer bepaald 
gebruik van:

een modellering van het principaal-agenttype, om inzicht te krijgen in de strategi- –
sche wisselwerkingen tussen de beleidsniveaus (die vaak tegengestelde belangen 
hebben) en
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de informatie-economie, om rekening te houden met de problemen van  – adverse 
selection en moral hazard die tussen overheidsentiteiten ontstaan.

De integratie van die begrippen gaf de aanzet tot wat Qian en Weingast (1997) defini-
eren als de tweede generatie van theorieën over begrotingsfederalisme. Zoals uit dit 
hoofdstuk zal blijken, leiden deze nieuwe elementen tot inzichten die niet te voorspel-
len waren met de axiomatische benadering van de theorieën van de eerste generatie.

Voor de eenvoud is dit hoofdstuk gestructureerd in twee delen, waarin respectievelijk 
de visie van de auteurs van de eerste generatie (en van de public choice) en die van de 
tweede generatie wordt samengevat. Terwijl we voor de eerste generatie duidelijk het 
onderscheid kunnen maken tussen de optimale bevoegdheidsverdeling inzake uitga-
ven, ontvangsten en de rol van de intergouvernementele transfers, kan dat onderscheid 
voor de tweede generatie niet gemaakt worden. Die theorieën dragen immers niet echt 
nieuwe elementen aan, vergeleken met de axiomatiek van de klassieke auteurs. Ze 
tonen daarentegen duidelijk aan hoe een loskoppeling van de verantwoordelijkheid 
voor uitgaven en ontvangsten kan leiden tot suboptimale resultaten. Het eerste deel 
is daarom onderverdeeld in drie paragrafen om de aanbevelingen van de traditionele 
auteurs samen te vatten op vlak van uitgaven, ontvangsten en intergouvernementele 
transfers. Maar in overeenstemming met wat de auteurs van de tweede generatie be-
pleiten, beschouwen we in het tweede deel de verdeling van de bevoegdheden inzake 
uitgaven, ontvangsten en transfers als één geheel.

1. De eerste theorieën over begrotingsfederalisme

1.1 De verdeling van de bevoegdheden inzake uitgaven

Voor de auteurs van de eerste generatie van theorieën over begrotingsfederalisme is 
een op verschillende niveaus georganiseerde overheid vooral aantrekkelijk, omdat die 
op een efficiëntere wijze dan een gecentraliseerde overheid lokale publieke goederen 
kan verstrekken. Op die manier wordt beter tegemoet gekomen aan de lokale prefe-
renties. Bovendien zou een federale organisatie het mogelijk maken te bereiken wat 
Olson (1969) omschrijft als “fiscale gelijkwaardigheid”, door te waarborgen dat de 
beleidsmakers, de begunstigden en de belastingplichtigen dezelfde zijn.

De verdeling van de bevoegdheden inzake uitgaven, volgt de principes van de benade-
ring van Arrow-Musgrave-Samuelson. De analyse van de te decentraliseren bevoegd-
heden voor het verstrekken van publieke goederen berust op de drie functies van de 
overheid die door Musgrave (1959) werden gedefinieerd: de allocatie-, de herverde-
lings- en de stabiliseringsfunctie.

De allocatiefunctie slaat op het verstrekken van de publieke goederen die nodig zijn 
om marktfalingen te corrigeren. Zoals door Bayenet et al. (2000) op blz. 218 wordt 
aangestipt, “zijn de voornaamste instrumenten van de allocatieve functie de bevorde-
ring en reglementering van de marktconcurrentie, de overheidssteun aan de private 
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sector en de productie van publieke goederen en diensten”. In verband met die functie 
nemen de auteurs van de eerste generatie vrij gelijklopende standpunten in. Ze zijn 
het erover eens dat de federale overheid bevoegd moet blijven voor het bevorderen 
en organiseren van de concurrentie. Daarentegen vinden ze dat overheidssteun aan 
de private sector moet worden gedecentraliseerd, omdat hij concurrentieverstoringen 
teweegbrengt. Door de toewijzing ervan te decentraliseren, komen de kosten van die 
verstoringen ten laste van de entiteiten die de steun verlenen. Zo kan worden voor-
komen dat een ingewikkeld stelsel van compensaties moet worden opgezet tussen de 
gedecentraliseerde entiteiten die steun verlenen en de entiteiten die dat niet doen.

Verder werkten de auteurs een typologie uit om te bepalen welke publieke goe-
deren en diensten onder de federale overheid moeten blijven ressorteren en welke 
moeten worden gedecentraliseerd. Die classificatie berust op criteria zoals het in acht 
nemen van de preferenties van de burgers alsook op de externaliteiten die gepaard 
gaan met het verlenen van goederen en diensten, en vloeit voort uit het befaamde 
decentralisatietheorema van Oates (1972) dat bepaalt dat “in afwezigheid van ex-
ternaliteiten en schaalvoordelen decentralisatie altijd tenminste even efficiënt is als 
centralisatie”.

Tenslotte gaan de auteurs van de eerste generatie ervan uit dat enkel de nationale 
publieke goederen (zoals defensie of, in zekere zin, justitie) de bevoegdheid van de 
centrale overheid moeten blijven. De welvaart van de burgers kan immers verhoogd 
worden door de gedecentraliseerde entiteiten in staat te stellen beter rekening te hou-
den met de lokale preferenties dan de centrale overheid dat zou kunnen.

Wat de herverdelingsfunctie betreft, is de consensus minder groot dan bij de allo-
catiefunctie. De klassieke auteurs van die tak van de literatuur, vooral Oates (1972), 
Musgrave (1956) en tot op zekere hoogte zelfs de stichters van de public choice-
school, Brennan en Buchanan (1980), zijn van mening dat de herverdelingsfunctie 
een bevoegdheid van de centrale overheid moet blijven. Ze vinden dat een decen-
tralisatie van de sociale zekerheid, als de bevolking mobiel is, ertoe zou leiden dat 
mensen zouden verhuizen naar waar ze het meest voordeel hebben van het herverde-
lingssysteem. De armen zouden verkiezen zich te vestigen daar waar de herverdeling 
het grootst is, terwijl de welgestelden daar net zouden wegtrekken. Dit zou in de 
entiteiten met een sterk ontwikkeld herverdelingssysteem tot een toenemende vraag 
naar herverdeling leiden, terwijl de belastinggrondslag die nodig is om die herverde-
ling te financieren net drastisch zou krimpen. Op termijn zou het herverdelingsbeleid 
daardoor zonder meer verdwijnen. Wildasin (1994) voegt daar aan toe dat de centrale 
overheid, na het verhuizen van de bevolking, in ieder geval zou moeten ingrijpen om 
het begrotingsevenwicht te herstellen tussen, enerzijds, de regio’s waar de fiscale druk 
zou oplopen door de immigratie ten gevolge van het herverdelingsbeleid en, ander-
zijds, de regio’s die na het vertrek van de armsten meer budgettaire ruimte zouden 
hebben. Volgens hem zou een decentralisatie van de inkomensherverdeling dus niet 
opportuun zijn.

Andere auteurs, zoals Pauly (1973), delen die mening niet. Ze gaan bijvoorbeeld uit 
van een beperkte mobiliteit van de burgers en beschouwen sommige herverdelings-
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maatregelen als lokale publieke goederen, waarbij er verschillen kunnen zijn tussen 
lokale preferenties voor herverdelingsmaatregelen. Ze zijn dan ook voorstander van 
een decentralisatie van die functie om de effectiviteit te verhogen. Het blijkt dus dat 
bepaalde herverdelende instrumenten met de kenmerken van lokale publieke goede-
ren (zoals kinderdagverblijven of ziekenhuizen) zouden kunnen worden gedecentrali-
seerd. Niettemin zou dat een uitzondering moeten blijven.

Met betrekking tot de stabiliseringsfunctie, tenslotte, heerst er opnieuw een relatief 
grote consensus om die functie toe te wijzen aan het centrale niveau. Bayenet et al. 
(2000) geven drie redenen waarom het logisch lijkt de bevoegdheden inzake de stabi-
liseringsfunctie op het centrale niveau te houden.

Ten eerste waarborgt de centralisatie van de stabiliseringsfunctie dat, in geval van een 
economische schok, alle gedecentraliseerde entiteiten gecoördineerd optreden. Mocht 
men die functie decentraliseren, dan loopt men het risico van opportunistisch gedrag 
waarbij de afzonderlijke entiteiten niet de (dure) maatregelen zouden nemen waar 
ze verantwoordelijk voor zijn. De reden is dat elke entiteit hoopt te profiteren van de 
“spill over”-effecten die het optreden van de andere entiteiten teweegbrengt. Indien 
alle entiteiten zich zo gedragen, is het goed mogelijk dat een suboptimaal evenwicht 
(een Nash-evenwicht) tot stand komt waarin niemand reageert. Het negatieve effect 
van die uitblijvende reactie zou rampzalig zijn.

Ten tweede is het multiplicatoreffect op nationaal vlak veel minder groot, indien de 
economische stabiliseringsmaatregelen op het subnationale niveau worden genomen. 
De stijging van de consumptie, die het gevolg is van de toename van de investerings-
uitgaven en het inkomen, voortvloeiend uit een overheidstekort van de gedecentrali-
seerde entiteit, zou immers worden beperkt doordat de invloed op de vraag zich deels 
buiten de entiteit zou doen gevoelen. Oates (1968) voegt daaraan toe dat het multipli-
catoreffect nauw samenhangt met de openheid van de gedecentraliseerde entiteiten, 
aangezien ze voor hun voortbestaan sterk afhankelijk zijn van de invoer.

Tenslotte is het belangrijk eraan te herinneren dat een goed monetair beleid één van de 
belangrijkste instrumenten voor economische stabiliteit is. Een decentralisatie van het 
monetair beleid dreigt de inflatoire druk fors te verhogen, omdat gedecentraliseerde 
entiteiten in de verleiding zouden kunnen komen om bankbiljetten te drukken om hun 
uitgaven te financieren, in plaats van meer belastingen te heffen. Ze zouden de gevol-
gen van hun handelingen immers niet volledig moeten dragen, omdat een deel van de 
inflatie zou geëxporteerd worden.

Evenzo zou het toestaan van een autonome prijszetting niet houdbaar zijn, omdat dit 
een verschuiving van de economische activiteit zou veroorzaken. Dit betekent even-
wel niet dat de gedecentraliseerde entiteiten geen enkele rol vervullen in het stabilise-
ringsbeleid, maar wel dat dit beleid door de centrale overheid moet worden gestuurd 
en gecoördineerd.

Uit dit beknopte overzicht van de literatuur van de eerste generatie over het begro-
tingsfederalisme, blijkt dat de beslissing om de bevoegdheden te decentraliseren nauw 
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samenhangt met de bestaande verschillen tussen de preferenties van de burgers in de 
verschillende gedecentraliseerde entiteiten, met de mobiliteit van de productiefacto-
ren zoals arbeid en kapitaal en met de omvang van de “spill over”-effecten.

Terminologie en soorten van publieke goederen

Samuelson (1954, 1955) staat bekend als de eerste econoom die een theorie van de 
publieke goederen (of collectieve goederen) heeft uitgewerkt. Meer bepaald definieert 
hij (zuiver) publieke goederen als alle goederen die gekenmerkt worden door:

1)  niet-rivaliteit: individuen kunnen het goed tegelijkertijd consumeren zonder door 
hun consumptie die van anderen te verminderen en

2) niet-uitsluitbaarheid: een individu kan van die consumptie niet worden uitgesloten.

Landsverdediging is een typisch voorbeeld van een (zuiver) publiek goed. Alle indivi-
duen van een land worden op dezelfde manier beschermd tegen externe aanvallen en 
die bescherming kan geen enkel individu worden onthouden.

Uitsluitbaar niet-uitsluitbaar

Rivaliteit Private goederen 
Voeding

Gemeenschapsgoederen 
Visserij

Niet-rivaliteit Clubgoederen 
Zwembad

Publieke goederen 
Landsverdediging

Tegenover de publieke goederen plaatst Samuelson de private goederen, die zowel door 
rivaliteit als door uitsluitbaarheid worden gekenmerkt. Een voorbeeld van een privaat 
goed is voeding, omdat het mogelijk is individuen uit te sluiten van de consumptie 
ervan en omdat de consumptie door het ene individu in conflict komt met die van een 
ander.
Voor sommige goederen kan uitsluitbaarheid samengaan met niet-rivaliteit. Zo kunnen 
toeschouwers van een theater worden uitgesloten, hoewel hun consumptie, toch als 
de capaciteit van de zaal groot genoeg is, niet rivaal is. Buchanan (1965) omschrijft die 
goederen (waarin een groep van consumenten een dienst gebruikt die enkel ten goede 
komt aan de leden ervan) als clubgoederen. Een voorbeeld van een clubgoed is een 
gemeentelijk zwembad dat uitsluitend bestemd is voor inwoners van de gemeente.
Tenslotte worden sommige goederen gekenmerkt door rivaliteit en niet-uitsluitbaarheid 
(gemeenschapsgoederen). Het aantal vissen in de oceaan, bijvoorbeeld, is niet onbe-
perkt. De consumptie door het ene individu (in dit geval visvangst) leidt onvermijdelijk 
tot verminderde consumptiemogelijkheid door een ander individu. Het is niettemin 
onmogelijk (of zeer moeilijk) individuen te verhinderen om te vissen.

Wat gemeenschapsgoederen betreft, beweert Hardin (1968) dat er een tendens bestaat 
deze excessief te gebruiken (“tragedy of the commons”). Een individu weet dat al wat 
het niet zelf consumeert, door iemand anders kan worden geconsumeerd. Het zal dus 
geneigd zijn meer te consumeren dan nodig is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een 
maaltijd in een restaurant, wanneer individuen ex ante beslissen de rekening gelijkelijk 
te verdelen.
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1.2 Bevoegdheidsverdeling inzake belastingheffing147

Wie zich verdiept in de problematiek van belastingheffing vanuit het standpunt van de 
theorie van het begrotingsfederalisme, zal vooral de verticale structuur ervan bestu-
deren. Hij zal meer bepaald aandacht besteden aan de bevoegdheidsverdeling inzake 
belastingheffing tussen de verschillende beleidsniveaus (centraal, regionaal, lokaal, 
enz.). De steeds weerkerende vragen die moeten beantwoord worden om een efficiënt 
systeem voor te stellen, zijn doorgaans: hoe bepalen we het beleidsniveau dat het 
soort op te leggen belastingen kiest, de belastinggrondslag vastlegt, het belastingtarief 
bepaalt, of nog, het beleidsniveau dat de verschillende belastinginstrumenten invoert 
en beheert?

Wat belastingheffing betreft, valt de eerste generatie van theorieën over begrotingsfe-
deralisme uiteen in twee denkrichtingen met een tegengestelde visie op de overheid. 
De eerste theorie, door Ambrosanio en Bordignon (2006) gedefinieerd als de traditio-
nele normatieve benadering (de zogeheten Arrow-Musgrave-Samuelson-benadering), 
beschouwt de overheden als “benevolente dictators”. Hun doelstellingsfunctie bestaat 
uit het maximaliseren van de welvaart van de burgers. De tweede benadering, daaren-
tegen, gaat ervan uit dat politici individuen zijn die hun eigenbelang nastreven. Zoals 
we hieronder zullen zien, kunnen de conclusies en aanbevelingen van die beide bena-
deringen sterk verschillen wat de verdeling van de fiscale bevoegdheden betreft (wat 
niet het geval is voor de uitgaven). Zeker bij de analyse van het verschijnsel fiscale 
concurrentie komt die tegenstelling sterk tot uiting.

Volgens de traditionele normatieve benadering wordt de verdeling van de bevoegdhe-
den inzake belastingheffing bepaald door de drie overheidsfuncties, die in de vorige 
paragraaf werden toegelicht. Belastingen die verband houden met één van die func-
ties worden best toegewezen aan het beleidsniveau dat met die functie is belast. De 
centrale overheid moet met andere woorden verantwoordelijk zijn voor belastingen 
die gerelateerd zijn aan macro-economische stabilisatie en herverdeling, aangezien 
die twee functies (geacht worden) onder haar bevoegdheid (te) vallen. De centrale 
overheid moet of kan in dat geval bijvoorbeeld een progressieve inkomstenbelasting 
heffen, omdat die centrale overheid verantwoordelijk is voor zowel herverdeling als 
stabilisatie. Belastingen die betrekking hebben op de allocatiefunctie moeten worden 
gedecentraliseerd. Elk beleidsniveau wordt geacht de belastingen te innen die nodig 
zijn voor de financiering van de publieke goederen en diensten waar het verantwoor-
delijk voor is. Zo zou een gemeente met een openbaar zwembad de gebruikers van 
dat zwembad moeten kunnen belasten, om het beheer en het onderhoud ervan te fi-
nancieren. Dergelijke belastingen, die worden aangewend om de gebruiker van een 
publiek goed of een openbare dienst rechtstreeks te laten betalen, zijn zogenoemde 
“benefit taxes” of belastingen gebaseerd op de betalingsbereidheid van de burger voor 
een publiek goed.

147.  Voor meer bijzonderheden, zie Ambrosanio en Bordignon (2006), Wilson (1999), en Wilson en Wildasin 
(2004).
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Hoewel deze “benefit taxes” volgens de traditionele normatieve benadering de enige 
zijn die gemakkelijk kunnen gedecentraliseerd worden, werden ook regels voorgesteld 
om andere types van belastingen te decentraliseren. Ten eerste moeten de fiscale be-
voegdheden van de subnationale overheden betrekking hebben op belastingen waar 
weinig mobiele belastinggrondslagen aan verbonden zijn. Anders zouden belasting-
plichtigen verhuizen als gevolg van de fiscale concurrentie die zou ontstaan tussen 
identieke beleidsniveaus. Ten tweede dient de belastinggrondslag billijk te worden ver-
deeld tussen de subnationale entiteiten, teneinde fiscale onevenwichten te vermijden 
die de horizontale rechtvaardigheid zouden kunnen schaden. De achterliggende ge-
dachte is dat men moet vermijden dat individuen die vóór de invoering van een belas-
ting een gelijk welvaartsniveau hadden, na de invoering van die belasting een verschil-
lend welvaartsniveau zouden hebben, louter omdat ze ergens anders wonen. Tenslotte 
dienen de belastingopbrengsten in de tijd stabiel te blijven (in reële termen) teneinde 
een goed beheer van de uitgaven en een constant fiscaal beleid te garanderen.

De suggestie dat de lokale beleidsniveaus moeten vermijden mobiele belasting-
grondslagen te belasten, lijkt in tegenspraak met de grondgedachte van het begro-
tingsfederalisme, die stelt dat de concurrentie tussen gedecentraliseerde entiteiten 
welvaartsverhogend kan zijn. Het begrip “stemmen met de voeten” van Tiebout 
(1956) komt zonder meer neer op een concurrentie tussen overheden van hetzelfde 
beleidsniveau, die ontstaat doordat elke overheid het grootst mogelijke aantal burgers 
(of ondernemingen) wil aantrekken (zie White (1975), Fischel (1975) en Wellisch 
(2000) voor toepassingen van de Tiebout-concurrentie op bedrijven). De concurrentie 
op basis van een pakket “belastingen-uitgaven” veronderstelt echter dat de belasting 
wordt gebruikt om welbepaalde uitgaven te betalen. Aangezien de laatst vermelde 
gedragslijnen bedoeld zijn als leidraad om andere types van belastingen te decentrali-
seren, die geen “benefit taxes” zijn, doet de welvaartsverhogende concurrentie zich in 
dit geval niet voor. Het gaat hier dus slechts om een schijnbare tegenspraak.

Vanuit het oogpunt van de traditionele normatieve benadering is fiscale concurrentie 
schadelijk. Ze kan een “race to the bottom” in gang zetten tussen entiteiten die de mo-
biele belastinggrondslag trachten aan te trekken door de belastingtarieven te verlagen. 
Dat leidt tot suboptimale belastingniveaus.148 Deze visie op fiscale concurrentie werd 
naar voren geschoven door Oates (1972) en gelijktijdig gemodelleerd door Zodrow 
en Mieszkowski (1986) en Wilson (1986). De traditionele normatieve benadering gaat 
ervan uit dat fiscale concurrentie niet alleen een suboptimale belastingheffing, maar 
ook scheeftrekkingen in de belastingtarieven kan veroorzaken. De entiteiten zouden 
verschillende tarieven kunnen vastleggen, terwijl de preferenties van de individuen 
identieke belastingtarieven vergen (zie Bucovetsky, 1991 en Wilson, 1991). Dit kan 
zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de regio’s niet even groot zijn.149 De kleinere 
regio’s (d.w.z. de minst bevolkte) zouden de neiging kunnen hebben om lagere belas-
tingtarieven vast te leggen dan de grotere, omdat de elasticiteit van de belastinggrond-

148. Vanuit een meer technisch oogpunt zijn de belastingniveaus te laag omdat de subnationale overheden geen 
positieve externaliteit in rekening brengen.

149. Andere voorbeelden van heterogeniteit tussen entiteiten zijn entiteiten die gebruik maken van verschillen-
de productietechnologieën of entiteiten die niet beschikken over dezelfde hoeveelheid productiefactoren.
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slag met betrekking tot het belastingtarief er kleiner is (wat betekent dat ze verwach-
ten dat minder individuen de belastinggrondslag zullen ontvluchten als gevolg van een 
verhoogd belastingtarief).

De kritiek op de traditionele normatieve benadering richt zich vooral op de veronder-
stelling dat overheden kunnen beschouwd worden als “benevolente dictators”, met als 
doelstellingsfunctie de maximering van de sociale welvaart. Ze houdt geen rekening 
met eventueel eigenbelang van politici, noch met machtsverhoudingen of onderhan-
delingen die de belastingkeuzes bepalen. Bovendien is de theorie zuiver normatief en 
gebaseerd op “universele” criteria. Ze verklaart dus de bevoegdheidsverdeling niet, 
die in de echte wereld tot stand komt. Subnationale overheden maken bijvoorbeeld 
nauwelijks gebruik van “benefit taxes”.

De public choice-school komt (deels) tegemoet aan de eerste kritiek op de traditionele 
normatieve benadering: overheden worden niet langer beschouwd als “benevolente 
dictators”, maar streven hun eigenbelang na (in de betekenis van Brennan en Bucha-
nan, 1980). Volgens deze auteurs hebben overheden als doelstelling hun inkomsten 
te maximaliseren. Dat dient het eigenbelang van politici omdat ze dan profijt kunnen 
halen uit hun functie (macht, aanzien, functiegebonden uitgaven). Dergelijke overhe-
den worden overheden van het Leviathan-type genoemd. Deze visie staat haaks op die 
van de traditionele normatieve benadering en leidt, zoals zal blijken, dan ook tot sterk 
afwijkende conclusies over de verdeling van de fiscale bevoegdheden.

In de eerste plaats gaat de public-choice school ervan uit dat de overheden van 
het Leviathan-type voor zeer ruime belastinggrondslagen kiezen om zo belastingont-
duiking en belastingerosie tot een minimum te beperken. Ze leggen derhalve hogere 
belastingtarieven op voor minder elastische belastinggrondslagen. Op grond van het 
principe dat de machtsdrang van de Leviathan-overheden aan banden moet gelegd 
worden, onderstreept deze benadering ook de gunstige effecten van fiscale concurren-
tie tussen subnationale overheden: deze concurrentie beperkt de keuzes op vlak van 
belastingheffing, en leidt dus tot een beperking van de omvang van deze overheden. 
Fiscale concurrentie is volgens deze auteurs dus efficiënt omdat ze, net als voor de 
concurrentie in de private sector, de monopolistische macht van de overheden beknot. 
Op normatief vlak raadt deze benadering dus een decentralisatie aan van fiscale be-
voegdheden die te maken hebben met mobiele belastinggrondslagen, om zo de fiscale 
concurrentie te bevorderen.

We benadrukken dat het niet de aard van het verschijnsel van fiscale concurrentie is, 
dat het verschil uitmaakt tussen deze benadering en de traditionele normatieve bena-
dering. In beide gevallen berust fiscale concurrentie op de mobiliteit van de belastbare 
grondslag en leidt ze tot een verlaging van de tarieven. Het verschil in conclusie tussen 
beide benaderingen, wat betreft de geschiktheid van fiscale concurrentie, vloeit recht-
streeks voort uit het onderliggend verschil in visie op de overheden (“benevolente 
dictator” versus “Leviathan”).

Net als de traditionele normatieve benadering, kan men ook de public choice-bena-
dering op tal van punten bekritiseren. Ten eerste komt deze benadering slechts zeer 
gedeeltelijk tegemoet aan de kritiek op de traditionele normatieve benadering. Hoe-
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wel overheden niet langer worden beschouwd als “benevolente dictators” en de pu-
blic choice-benadering rekening houdt met het eigenbelang van de actoren binnen de 
overheid, houdt ze nog steeds geen rekening met de politieke machtsverhoudingen 
en de onderhandelingen die voorafgaan aan de keuzes op vlak van belastingheffing. 
Bovendien zijn overheden in realiteit niet zo “monopolistisch” als in het model van 
Brennan en Buchanan (1980). Ook het risico dat een suboptimaal belastingniveau 
wordt bereikt, is niet verdwenen. Niets waarborgt immers dat fiscale concurrentie 
niet uitmondt in een “race to the bottom”. Tenzij het de uiteindelijke bedoeling is 
om de overheid tot zijn minimale proporties te reduceren, is een “race to the bottom” 
niet wenselijk. Tenslotte blijft ook deze benadering een in wezen normatieve theorie, 
waarvan de centrale hypothese (Leviathan-overheden) in realiteit niet lijkt op te gaan. 
Empirische studies slagen er immers nauwelijks in het bestaan van de Leviathan-
bureaucratie te bevestigen (zie Oates, 1985, 1989, en Edwards en Keen, 1996).

1.3 intergouvernementele transfers

In een staat met verschillende beleidsniveaus vormen de intergouvernementele trans-
fers een belangrijk fiscaal instrument. Volgens de theorieën van de eerste generatie 
kunnen en moeten die transfers gebruikt worden om zeer uiteenlopende doelstellingen 
te bereiken. In die literatuur van de intergouvernementele transfers wordt uitgegaan 
van een potentieel tweevoudige functie: internalisering van de “spill over”-effecten 
naar andere entiteiten en egalisering van fiscale inkomsten tussen de entiteiten. Er 
bestaan twee types van intergouvernementele transfers. Enerzijds de voorwaardelijke 
transfers, waarvan het gebruik op de een of andere manier beperkt is. Anderzijds de 
onvoorwaardelijke transfers waarvoor geen enkele beperking in gebruik geldt, en die 
daardoor neerkomen op budgettair manna dat de begunstigde entiteit naar goeddun-
ken kan aanwenden.

Tot de categorie van de voorwaardelijke transfers behoren voornamelijk de zogenaam-
de “matching grants”. Dit zijn transfers ter financiering van een specifiek gedeelte van 
de uitgaven van de begunstigde entiteit. Ze worden vooral gebruikt om het gedrag 
van lokale entiteiten te sturen wanneer die entiteiten goederen verstrekken met “spill 
over”-effecten. De basisidee bestaat erin het gedrag van de entiteit te subsidiëren of te 
belasten, zodat ze de gevolgen van hun keuzes voor de aangrenzende entiteiten mee in 
rekening zouden brengen. Men spreekt dan van een internalisering van de externalitei-
ten. Als bijvoorbeeld de productie van een lokaal publiek goed vervuiling veroorzaakt, 
kan de centrale overheid besluiten het productieproces te belasten. Door die belasting 
zal de vervuilende entiteit de extra kosten bij de buren mee in rekening brengen als ze 
haar beslissing neemt. Belangrijk hierbij is dat de “matching grants” geval per geval 
moeten worden bepaald, afhankelijk van de omvang van de externaliteiten.

Onvoorwaardelijke transfers verdienen vooral aanbeveling als herverdelingsinstru-
ment tussen entiteiten. Hun belangrijkste functie bestaat erin middelen over te hevelen 
van de rijkste naar de armste entiteiten. De belangrijkste reden voor die transfers is het 
bewerkstelligen van horizontale rechtvaardigheid tussen burgers van verschillende en-
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titeiten. De onderliggende gedachte is dat, als er rijke en arme deelgebieden bestaan, 
twee burgers die in alle opzichten gelijk zijn, toch verschillende belastingen zouden 
moeten betalen om hetzelfde pakket openbare diensten te genieten, eenvoudigweg 
omdat ze in een andere entiteit wonen. Dit type van intergouvernementele transfers 
speelt een belangrijke rol in tal van landen over de hele wereld. Ze worden bijvoor-
beeld gebruikt in Australië, Canada, Duitsland en Italië.

Los van de onderliggende rechtvaardigheidsidee kunnen intergouvernementele trans-
fers die bedoeld zijn om te herverdelen, ook economische efficiëntie bevorderen. 
Boadway en Flatters (1982) achten deze transfers noodzakelijk om de armste enti-
teiten in staat te stellen met de rijkste te concurreren. Zonder de transfers zouden de 
rijkste entiteiten hun dominante positie immers kunnen exploiteren voor een gestage 
economische groei ten nadele van de armste entiteiten. Vanuit dit oogpunt creëeren dit 
soort transfers een gezond concurrentieklimaat tussen lokale entiteiten, door te ver-
hinderen dat de rijkste entiteiten zich zouden gedragen als bedrijven in een monopo-
liepositie. De positieve rol van dit type van intergouvernementele transfers staat echter 
ter discussie. Bepaalde auteurs (b.v. McKinnon, 1997) stellen dat dergelijke transfers 
de ontwikkeling van de armste regio’s kunnen afremmen, omdat ze de nodige econo-
mische aanpassingen verhinderen.

Samenvattend kunnen we stellen dat in de theorieën van de eerste generatie er 
enerzijds voorwaardelijke transfers zijn (in de vorm van “matching grants”), waarvan 
de omvang afhankelijk is van de “spill over”-effecten tussen de entiteiten, en ander-
zijds ook onvoorwaardelijke transfers om aan interregionale herverdeling te doen.

Net als de overige theorieën van de eerste generatie werden de conclusies wat betreft 
de intergouvernementele transfers op de korrel genomen. Ten eerste is de verklarings-
kracht van deze theorieën eerder gering. Inman (1988) toonde aan dat het Ameri-
kaanse systeem van intergouvernementele transfers geen invloed lijkt te hebben op de 
stimulansen van de lokale entiteiten en dat de omvang van de transfers bezwaarlijk 
kan worden toegeschreven aan de internalisering van “spill over”-effecten. Ten twee-
de kan een dergelijk systeem van intergouvernementele transfers leiden tot potentieel 
schadelijke strategische gedrag van de lokale entiteiten. Dat is het onderwerp van de 
volgende paragraaf.

2. De tweede generatie theorieën over begrotings federalisme

Zoals in de inleiding werd gepreciseerd, ontstond aan het einde van de jaren tachtig 
en het begin van de jaren negentig een nieuwe onderzoeksstroming met betrekking tot 
begrotingsfederalisme (de “tweede generatie” genaamd). Het is belangrijk op te mer-
ken dat het niet om een concurrerende stroming gaat, maar wel om een aanvulling op 
de eerste theorieën. De auteurs van de tweede generatie trachten immers te begrijpen 
hoe het integreren van strategisch overheidsgedrag, de eerder voorspelde resultaten 
van de theorieën van de eerste generatie beïnvloedt. Deze eerste theorieën streefden 
de beste fiscale organisatie na, met het oog op welvaartsmaximalisatie.



Begrotingsfederalisme    237

Dat we deze denkrichting als één homogeen geheel behandelen, is enigszins mis-
leidend. De vernieuwende aard van dit onderzoek laat op dit moment immers niet toe 
er een duidelijke consensus wat betreft conclusies uit te distilleren.

Op vlak van bevoegdheden inzake uitgaven, kan men zelfs aannemen dat deze con-
clusies van de tweede generatie theorieën over begrotingsfederalisme, veeleer in 
overeenstemming zijn met die van de theorieën van de eerste generatie. Op vlak van 
belastingheffing en intergouvernementele transfers is dat echter niet noodzakelijk het 
geval. De theorieën van de tweede generatie (behalve misschien ten aanzien van de 
public choice-school) pleiten namelijk voor een grotere decentralisatie van de be-
lastingbevoegdheden en vooral voor een geringere afhankelijkheid van de intergou-
vernementele transfers om de gedecentraliseerde uitgaven te financieren. Tenslotte 
beschouwt deze stroming uitgaven en belastingen niet meer als twee afzonderlijke 
fiscale instrumenten. De tweede generatie van theorieën benadrukt dat het niet als een 
geheel beschouwen van uitgaven en belastingen kan leiden tot aanzienlijke efficiën-
tieverliezen. Daarom worden in dit deel de uitgaven, ontvangsten en transfers als een 
geheel beschouwd, en dus niet afzonderlijk behandeld.

In de eerste plaats verschillen de auteurs van de eerste en de tweede generatie sterk 
van elkaar omdat laatstgenoemden veel voorzichtiger met de economische efficiëntie 
van het begrotingsfederalisme omspringen en op een groot aantal potentiële gevaren 
wijzen, die hieraan verbonden zijn. Ze beschrijven bijvoorbeeld in detail het probleem 
van de voorziening van publieke goederen. Dat probleem ontstaat omdat het, vol-
gens de traditionele normatieve benadering, gemakkelijker zou zijn de uitgaven te 
decentraliseren dan de belastingen. De federale structuren zouden derhalve inherent 
een verticaal onevenwicht vertonen op belastinggebied (de zogenaamde ‘vertical fis-
cal gap’) en dus een afhankelijkheid van de transfers tussen overheden om de lokale 
uitgaven te financieren. Dat impliceert ook dat de gedecentraliseerde entiteiten de 
belastingheffing, nodig voor de financiering van hun uitgaven, niet volledig dragen. 
Daardoor zouden de gedecentraliseerde entiteiten worden gestimuleerd om meer pu-
blieke goederen te voorzien dan sociaal wenselijk is. Het is onjuist te stellen dat dit 
de auteurs van de eerste generatie dit niet hadden ingezien. Ze hadden immers aan-
gevoerd (zie b.v. McLure, 1967) dat het mogelijk was de belastingen “te exporteren” 
(d.w.z. een gedeelte van de uitgaven door de buren te laten dragen, zoals het geval is 
voor de BTW op toeristische goederen die in het hele land worden gebruikt, maar die 
slechts in één gewest wordt geheven), waardoor er een tendens tot overbelasting zou 
ontstaan. De recente analyse is evenwel rijker en brengt mechanismen aan het licht die 
nog niet eerder waren bestudeerd.

Kan dit probleem inzake voorziening van publieke goederen dan niet onder controle 
gehouden worden door een strikte controle van de centrale overheid op de financie-
ring van lokale uitgaven? Omdat de centrale overheid tal van incentieven heeft om 
deze beperking toch weer te versoepelen, blijkt het zeer moeilijk om deze controle 
in de praktijk te realiseren (het probleem van de ‘soft budget constraint’). Wildasin 
(2004), Goodspeed (2002) en Akai en Sato (2005) geven een interessant overzicht 
van deze incentieven. De onderliggende gedachte is steeds dat de centrale overheid 
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die begrotingscontrole niet geloofwaardig kan opleggen. Daardoor zou ze immers de 
gedecentraliseerde entiteiten in moeilijkheden brengen, waardoor de algemene ma-
cro-economische stabiliteit zou aangetast worden. Dat zou bovendien onvermijdelijk 
een verlies van de steun van een gedeelte van de kiezers impliceren (vooral in het 
gewest in moeilijkheden). Zelfs indien wordt verondersteld dat de centrale overheid 
zich onverzettelijk opstelt wat betreft de financiering van de lokale uitgaven, hebben 
verschillende auteurs aangetoond dat de lokale entiteiten die strakke begrotingsbeper-
king zullen trachten te omzeilen op strategische manier zodat ze, ondanks alles, een 
gedeelte van hun uitgaven door hun buren kunnen laten financieren.

Een eerste manier, door Wildasin (2004) beschreven, is om het type uitgaven strate-
gisch te kiezen. Als men er immers van uitgaat dat de centrale overheid het aan de 
lokale entiteiten toegekende bedrag reglementeert, maar hen de keuze laat wat de 
samenstelling ervan betreft, dan ligt het voor de hand dat de entiteiten de voorkeur 
zullen geven aan uitgaven die geen “spill over”-effecten genereren. Zodoende kun-
nen de lokale overheden hun budgetbeperking enigszins versoepelen, in de weten-
schap dat de centrale overheid hoe dan ook de publieke goederen en diensten dient 
te verstrekken die externaliteiten genereren, om zo de synergieën, netwerkeffecten en 
schaalvoordelen op nationaal niveau te waarborgen. Petterson-Lidbom en Dahlberg 
(2003), Borge en Rattso (2003) en Rodden (2003) tonen aan dat dit effect empirisch 
bevestigd wordt.

Weingast et al. (1981) wijzen op een bijkomende strategische handelwijze die kan 
leiden tot een versoepeling van de budgetbeperking. Ze gaan ervan uit dat de deel-
name van de centrale overheid aan de financiering van de gedecentraliseerde entiteiten 
op centraal niveau wordt vastgelegd. Ze preciseren meer bepaald dat de vastgestelde 
begroting het resultaat is van een politieke onderhandeling die, hoewel ze in het nati-
onale parlement plaatsvindt, betrekking heeft op verkozenen met een lokale veranke-
ring. Deze verkozenen doen aan stemmenruil om er zeker van te zijn dat een lokaal 
project (“pork barrel150”), dat hen nauw aan het hart ligt, gefinancierd zal worden. 
Met andere woorden, indien de parlementsleden voorzien dat de begrotingsbeper-
king ex post strikt zal zijn, zullen ze er zich ex ante van verzekeren dat het aan hun 
entiteit toegekende bedrag voldoende zal zijn om hun lokale projecten te financieren. 
Uiteindelijk zal de aldus opgelegde budgetbeperking niet verschillen van een ex post 
soepele budgetbeperking. Baqir (2002) en Knight (2004) hebben dit gedrag empirisch 
aangetoond (althans in de Verenigde Staten).

Indien men aanvaardt dat dit verticaal onevenwicht op belastinggebied onvermijdelijk 
is en dat geen strikte budgetbeperking kan worden opgelegd, dan leidt dit onvermij-
delijk tot een overaanbod van publieke goederen. Anderzijds kunnen de overheids-
inkomsten niet eindeloos groeien, want eens een bepaald niveau van belasting wordt 
overschreden, zullen de belastinginkomsten afnemen, omdat de te hoge belastingdruk 
er belastingplichtigen toe aanzet zich tot de informele sector wenden of de economi-
sche activiteit stop te zetten (cf. Laffer-curve). De vraag stelt zich dus: wat gebeurt 

150. Onder “pork barrel” wordt verstaan een lokale uitgave die vrijwel geen externaliteiten genereert.
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er indien lokale entiteiten steeds meer publieke goederen voorzien en die maximale 
belastinggrondslag wordt bereikt? Bouton et al. (2008) tonen aan dat, in dit geval, 
uitgaven verbonden met de herverdelingstaak zullen verminderen. Zelfs al blijft de 
centrale overheid bevoegd inzake herverdeling, zoals wordt bepleit door de meeste 
auteurs van de eerste generatie, toch dreigt het begrotingsfederalisme in dat geval een 
erosie van de welvaartsstaat met zich mee te brengen.

Een fundamentele vraag voor de auteurs van de tweede generatie is na te gaan of er 
een institutionele regeling bestaat die dat soort perverse effecten kan beperken.

De eerste oplossing waaraan wordt gedacht, is uiteraard een meer gecentraliseerde 
structuur aan te nemen waarin de lokale overheden hun uitgaven slechts ten belope 
van hun draagkracht zelf kunnen bepalen (waarbij de rest door de centrale overheid 
wordt bepaald). Oates (2005) bekritiseert dat idee, want hij is van oordeel dat de cen-
trale overheid een dominante positie, of zelfs een monopoliepositie, inneemt en de 
neiging zou vertonen misbruik te maken van die machtsconcentratie. Hij meent dat 
men, bij een verruiming van de rol van de centrale overheid, het voordeel van de be-
voegdheidsverdeling zou verliezen die het volgens vele auteurs – zowel van de eerste 
als van de tweede generatie (b.v. Brennan en Buchanan, 1980, en Qian en Weingast, 
1997) – mogelijk maakt de mogelijke excessen van de centrale overheid te bestrij-
den.

Volgens Oates (2005) bestaan er andere soorten van institutionele regelingen die tot 
een strakke budgetbeperking kunnen leiden. Op basis van het werk van Rodden et al. 
(2003) en van Inman (2003), beschouwt hij een degelijk ontwikkelde marktecono-
mie, in combinatie met transparante belastingsintellingen, als de sleutel voor een goed 
belastinggedrag van de lokale entiteiten. Wat het eerste punt betreft, is Oates ervan 
overtuigd dat een doelmatige kredietmarkt, in de context van een goed ontwikkeld 
bankwezen, een prikkel kan zijn om de belastingdiscipline in acht te nemen: indien 
de gedecentraliseerde entiteiten leningen moeten aangaan (als de lokale belastingen 
niet toereikend zijn of de projecten over verschillende ambtstermijnen moeten worden 
gefinancierd), zouden de slechte belastingresultaten een beperkte toegang tot krediet 
en een zeer hoge rente met zich meebrengen. Dat zou uiteraard worden opgemerkt 
door de kiezers, die de politici zouden afstraffen. Wat de tweede factor betreft, is hij 
van mening dat een goed belastinggedrag van de gedecentraliseerde entiteiten nood-
zakelijkerwijs een efficiënt en transparant lokaal belastingstelsel vergt, dat de lokale 
entiteiten in staat zou stellen de voordelen van de overheidsprojecten af te wegen 
tegen de belastingdruk die ermee gepaard gaat. Bovendien meent hij dat het systeem 
van “matching grants” moet toelaten om de externaliteiten, die door sommige beleids-
maatregelen veroorzaakt worden, te internaliseren. De auteurs van de eerste generatie 
schreven dit reeds voor. Volgens Oates mogen deze “matching grants” in geen geval 
flexibel zijn en een alternatieve financieringsbron worden voor de gedecentraliseerde 
entiteiten.

Hoewel interessant, zijn deze ideeën slechts voorwaarden die idealiter vooraf vervuld 
dienen te zijn om het probleem van de ‘soft budget constraint’ onder controle te hou-
den. Jammer genoeg blijken die voorwaarden in de praktijk maar in een zeer beperkt 
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aantal staten op te gaan. De enige manier om het probleem aan te pakken, lijkt dus een 
juridisch kader te zijn dat begrotingsevenwicht oplegt, de mogelijkheid van schuld-
financiering reglementeert en bepaalt hoe het bankroet van lokale entiteiten wordt 
afgehandeld. De effectiviteit van dergelijk juridisch kader hangt af van de culturele, 
sociale en historische kenmerken van elk land; het lijkt dus moeilijk een universele 
methode voor te stellen om dat probleem in te perken. Zoals Shah (2005) uitlegt, lijkt 
een juridisch kader dat het overheidsgedrag aan banden legt, het mogelijk te hebben 
gemaakt strategisch gedrag te beperken in landen zoals Brazilië, India, Rusland en 
Zuid-Afrika. In Duitsland lijkt deze oplossing echter niet te werken. Anderzijds lijken 
sommige van de landen, zoals Australië en Canada, die geen systeem van dat type 
hebben opgezet, niet al te veel problemen te ondervinden.

Op vlak van belastingdiscipline is Zwitserland een interessant geval. Voor de kan-
tons zijn de incentieven om belastingdiscipline in acht te nemen voornamelijk afkom-
stig van twee soorten van instrumenten. In de eerste plaats geven fiscale referenda 
de burgers de kans hun veto te stellen tegen eender welk overheidsprogramma. Ten 
tweede is het in sommige kantons wettelijk verplicht een gedeelte van het belasting-
overschot te sparen in hoogconjunctuur, wat het aangaan van schulden in laagconjunc-
tuur kan afremmen.

Veel auteurs van de tweede generatie zijn van oordeel dat, in vergelijking met wat 
voorheen werd beoogd, een groter gedeelte van de belastingbevoegdheden zou kun-
nen worden gedecentraliseerd. Het zou dus mogelijk zijn het verticaal onevenwicht 
op belastinggebied te verkleinen en zonder een dwingend juridisch kader een grotere 
effectiviteit te bereiken. Om tot die conclusie te komen, hebben die auteurs veel meer 
uitgewerkte overheidsstructuren voor ogen dan bij de traditionele normatieve benade-
ring en de public choice stroming. Ze “endogeniseren” meer bepaald de belastingkeu-
zen van de overheden, die nu het resultaat zijn van de prikkels die het politiek stelsel 
aan de politici oplegt. Om dichter bij de realiteit aan te sluiten, houden ze ook reke-
ning met de informatieproblemen die verbonden zijn aan de beslissingen op belasting-
gebied, zoals het gebrek aan informatie over de competentie en de geleverde inspan-
ning van politici. Op basis van die nieuwe hypothesen werden complexere modellen 
geconstrueerd. Deze modellen laten toe inzicht te verwerven in de randvoorwaarden 
waaronder méér belastingen gedecentraliseerd kunnen worden, zonder de negatieve 
effecten uit de theorieën van de eerste generatie uit te lokken.

Deze nieuwe benadering (die, anders dan die van de eerste generatie, niet norma-
tief maar positief is) van de bevoegdheidsherverdeling op belastinggebied, heeft het 
inzicht in de fiscale wisselwerking tussen de overheden aanzienlijk verdiept. In de 
eerste plaats wordt informatie nu beschouwd als een transmissiekanaal van de wissel-
werking op belastinggebied. Dit idee, dat verderop in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt, 
wordt yardstick competition151 genoemd. Ten tweede zijn de voorwaarden waaron-
der belastingconcurrentie, die voortvloeit uit de mobiliteit van de belastinggrondslag, 

151. Voor meer bijzonderheden, zie Lockwood (2006) en Salmon (2006).
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gunstig of schadelijk is, nauwkeuriger omschreven. Die voorwaarden worden in deze 
sectie verder toegelicht.

In een democratisch systeem geven kiezers politici een mandaat om in hun plaats te 
beslissen. Een van de redenen voor deze delegatie van macht is dat politici zich op 
deze manier volledig aan hun opdracht kunnen wijden en zo de nodige specialisatie 
verwerven. De kiezers hoeven zich dus niet zelf met die activiteit bezig te houden. 
Een dergelijk organisatietype heeft tot gevolg dat de burgers minder vertrouwd zijn 
met de details van de politieke besluitvorming dan de politici. Men zegt dat de bur-
gers “rationeel onwetend” worden. Die rationele onwetendheid betekent dat er een 
informatie-asymmetrie is tussen burgers en politici. De burgers zijn daarom niet in 
staat een oneerlijk of incompetent politicus te herkennen en te bestraffen. In een der-
gelijke situatie kan het zinvol zijn bepaalde belastingbevoegdheden te decentralise-
ren. Als meerdere politici in verschillende entiteiten vergelijkbare fiscale beslissingen 
moeten nemen, kunnen de burgers de maatregelen en de resultaten van de politici van 
andere entiteiten immers als referentiepunt gebruiken om het werk van de politici van 
hun eigen entiteit te beoordelen. Zo kan een “slechte” politicus zijn acties ingeperkt 
zien door de gereveleerde informatie over de acties van een politicus van een andere 
entiteit. Dat wordt yardstick competition (maatstafconcurrentie) genoemd. Dit type 
van concurrentie wordt beschouwd als een vorm van intergouvernementele concur-
rentie met gunstige gevolgen, aangezien het de accountability152 van de politici kan 
vergroten.

Deze fundamentele kenmerken werpen een nieuw licht op een reeks debatten over de 
decentralisatie van fiscale bevoegdheden. In de discussie over het meest wenselijke 
type van belasting (eigen, aanvullende of gedeelde lokale belastingen), lijken eigen 
lokale belastingen de voorkeur te verdienen, omdat ze een duidelijke verdeling van de 
verantwoordelijkheden mogelijk maken tussen de verschillende beleidsniveaus. Een 
ander voorbeeld heeft betrekking op de vaststelling van de verantwoordelijkheden 
inzake de bepaling van de belastinggrondslag. Volgens deze benadering moeten de be-
voegdheden van de lokale overheden beperkt blijven, aangezien elke verandering van 
de belastinggrondslag een vergelijking tussen de entiteiten zou kunnen bemoeilijken.

Tot slot is het interessant op te merken dat, hoewel yardstick competition in theo-
rie niet enkel van toepassing is op belastingen, empirische gegevens lijken aan te 
tonen dat deze concurrentievorm efficiënter is voor belastingen dan voor uitgaven. 
Belastingtarieven (d.w.z. geld) zijn immers gemakkelijker te vergelijken dan uitga-
venschema’s (b.v. een zwembad en een kinderdagverblijf tegenover een voetbalveld 
en een school).

Inzake fiscale concurrentie op basis van de mobiliteit van de belastinggrondslag, kan 
uit de twee benaderingen van de eerste generatie worden geconcludeerd dat het posi-

152. Accountability verwijst naar de mate waarin de burgers controle kunnen uitoefenen op de politici die hen 
vertegenwoordigen, meer bepaald naar het vermogen van de burgers om een politicus te bestraffen die zich 
voordelen zou toekennen, corrupt zou zijn, zich onvoldoende zou inspannen of de belangen van bepaalde 
groepen zou laten primeren op het algemeen belang.
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tieve of negatieve effect van concurrentie afhangt van de manier waarop men de over-
heid bekijkt. Indien de overheden worden verondersteld optimale fiscale beslissingen 
te nemen (benevolente dictators), zal het effect van fiscale concurrentie als negatief 
voor de welvaart worden beschouwd. Als men veronderstelt dat de overheden niet-
optimale fiscale beslissingen nemen (Leviathan), geldt het omgekeerde effect.

De theorieën van de tweede generatie brengen geen fundamentele verandering teweeg 
in de manier waarop fiscale concurrentie op basis van de mobiliteit van de belasting-
grondslag wordt beoordeeld. Fiscale concurrentie wordt immers nog steeds beschouwd 
als een beperking voor de fiscale keuzes van de overheden die elkaar beconcurreren. 
De belangrijkste bijdrage van deze theorieën is dat ze een beter inzicht bieden in de 
omstandigheden waarin fiscale concurrentie de welvaart van de burgers positief of 
negatief beïnvloedt. Een dualistisch wereldbeeld waarin de overheden ofwel helemaal 
wit waren (benevolente dictators) ofwel helemaal zwart (Leviathan) maakt plaats voor 
een wereld waarin het gedrag van de overheden genuanceerder is en beïnvloed wordt 
door de structuur van het politiek systeem. Het effect van de door de fiscale concur-
rentie opgelegde beperkingen wordt dus nog steeds als positief beschouwd als het de 
overheden kan verhinderen om slechte beslissingen te nemen, terwijl het omgekeerde 
geldt voor de beperkingen op goede beslissingen. Ter illustratie van deze bewering 
geven we twee voorbeelden die aantonen op welke manier deze concurrentie heilzaam 
of nefast kan zijn, afhankelijk van de verschillende scenario’s.

Eerst beschouwen we een bedrijf dat kan produceren voor de volledige markt van 
een uit twee regio’s bestaand land. Alvorens te kunnen produceren, moet het bedrijf 
investeren in zijn productiecapaciteit (b.v. in de bouw van een fabriek). Wanneer de 
investering is goedgekeurd, kiest elke regionale overheid een fiscale aanslagvoet. 
Vervolgens bepaalt het bedrijf zijn productieniveau. Als het land uit slechts één re-
gio bestaat, rijst een probleem van klassieke temporele incoherentie: ex post stelt de 
overheid de belasting vast op een zeer hoog niveau, omdat het bedrijf de investering 
reeds heeft goedgekeurd en zich dus niet meer uit de regio kan terugtrekken. Vermits 
het bedrijf ex ante anticipeert op deze te hoge aanslagvoet, zal het niet of (weinig) 
investeren, zodat de welvaart van de burgers afneemt. De situatie ziet er heel anders 
uit als het land uit twee regio’s bestaat. Het bedrijf investeert in de twee regio’s om 
niet te sterk aan één regio gebonden te zijn wanneer de investeringsbeslissing is 
genomen. Als de productiecapaciteit van het bedrijf in elke regio groot genoeg is 
om het hele land te bevoorraden, zal er ex post fiscale concurrentie ontstaan over de 
inzet van de productiecapaciteit (d.w.z. het productieniveau in elke regio). De reden 
hiervoor is dat het bedrijf er op een geloofwaardige manier mee kan dreigen zijn 
productieniveau te verminderen in de regio die haar belastingtarief optrekt, zelfs als 
de investering reeds achter de rug is. Een dergelijke fiscale concurrentie zou moeten 
leiden tot aanslagvoeten die voldoende laag zijn om investeringen in de beide regio’s 
te rechtvaardigen. We merken daarbij wel op dat, vermits het bedrijf verplicht is in 
de beide regio’s te investeren, het probleem van de temporele inconsistentie alleen 
door fiscale concurrentie kan worden omzeild, als de investeringskosten niet bui-
tensporig hoog zijn. Dit werd aangetoond door Janeba (2000) en door Persson en 
Tabellini (2000).
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Een ander voorbeeld van een gunstig effect betreft een situatie waarin de overheden 
op inefficiënte wijze interveniëren in een markt waar imperfecties bestaan. Janeba 
(1998) toont aan dat op een markt met imperfecte concurrentie, bijvoorbeeld als ge-
volg van toenemende schaalvoordelen, fiscale concurrentie de welvaart van de burgers 
kan verhogen. En dit omdat deze concurrentie kan leiden tot het terugschroeven (of 
zelfs het afschaffen) van nutteloze subsidies. Om het idee van Janeba (1998) te verdui-
delijken, beschouwen we een situatie waarin er geen fiscale concurrentie is. Stel dat er 
twee regio’s zijn waarin telkens een bedrijf actief is dat toenemende schaalvoordelen 
realiseert. Deze twee bedrijven beconcurreren elkaar in het hele land. Als de regionale 
overheden het nut van hun burgers willen maximaliseren, hebben ze er in een dergelij-
ke situatie belang bij de export van het op hun grondgebied gevestigde bedrijf te sub-
sidiëren, om de productie en dus de winsten te verhogen. Vermits de twee overheden 
op dezelfde manier zullen handelen, zullen ze het effect van elkaars subsidies echter 
tenietdoen en zal de welvaart van de burgers van beide regio’s verminderen (omdat 
de subsidies moeten worden bekostigd, ook al hebben ze geen enkel effect). Stel nu 
dat er fiscale concurrentie is. De bedrijven zullen in eerste instantie beslissen in welke 
regio ze zich gaan vestigen, afhankelijk van de subsidies die elke regio aanbiedt. De 
regionale overheden beseffen dus dat hun keuze inzake subsidiëring niet enkel de 
outputbeslissingen beïnvloedt, maar ook de beslissingen over de vestigingsplaats. Het 
resultaat is dat geen van beide regio’s subsidies aanbiedt, omdat de overheden geen 
geld willen transfereren aan een bedrijf dat in handen is van burgers van een andere re-
gio. Een subsidie zou het “buitenlandse” bedrijf er immers kunnen toe aanzetten zich 
in de entiteit te vestigen, wat uiteindelijk zou leiden tot een transfer ten voordele van 
de (buitenlandse) eigenaars van het bedrijf. Het eindresultaat is niet volledig efficiënt, 
omdat imperfecties van de markt niet gecorrigeerd zijn, maar er is op zijn minst geen 
sprake meer van inefficiënte subsidies.

Aan de hand van deze literatuur heeft men kunnen nagaan in welke situaties fiscale 
concurrentie heilzaam kan zijn. Hier dient dan ook rekening mee te worden gehouden 
bij de bevoegdheidsverdeling inzake fiscaliteit. De gedragslijn die voortvloeit uit de 
fiscale concurrentie blijft echter zeer sterk vergelijkbaar met die van de traditionele 
normatieve benadering: decentralisatie van fiscale bevoegdheden met betrekking tot 
zeer mobiele belastinggrondslagen moet vermeden worden. Afwijkingen van deze lei-
draad zijn aanvaardbaar, indien het gedrag van de overheden moet worden ingeperkt. 
Zo zou het tweede voorbeeld hierboven een fiscale decentralisatie kunnen rechtvaar-
digen met betrekking tot de industrieën met aanzienlijke toenemende schaalvoorde-
len, zoals bijvoorbeeld de automobielsector.

Tal van studies zijn gewijd aan het thema van intergouvernementele interacties, zo-
wel inzake fiscale concurrentie op basis van een mobiele belastinggrondslag, als voor 
yardstick competition.153 Het empirisch onderzoek over intergouvernementele interac-
ties wordt bemoeilijkt door twee grote problemen. Ten eerste maken de meeste studies 
over fiscale concurrentie geen onderscheid tussen goede en slechte concurrentie. Ten 

153. Voor meer bijzonderheden, zie Revelli (2006) en Wilson en Wildasin (2004).
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tweede, zelfs als niet wordt getracht de effecten van de concurrentie op de welvaart 
te identificeren, kan moeilijk worden uitgemaakt over welk soort interactie het gaat. 
Een positief verband tussen de aanslagvoeten van verschillende entiteiten kan immers 
worden verklaard door yardstick competition en/of door fiscale concurrentie. Er be-
staan verschillende oplossingen om dit probleem te omzeilen en een onderscheid te 
maken tussen fiscale concurrentie en yardstick competition.

Een mogelijkheid om de effecten van fiscale concurrentie te kunnen afzonderen van 
die van yardstick competition bestaat erin een onderscheid te maken tussen de ver-
schillende soorten belastingen, op basis van de mobiliteit van hun belastinggrondslag. 
Als de empirische resultaten bevestigen dat de concurrentie toeneemt naarmate de 
belastinggrondslag mobieler wordt, bewijst dit dat we te maken hebben met fiscale 
concurrentie. Yardstick competition is immers onafhankelijk van de mobiliteit van de 
belastinggrondslag. Door de effecten van fiscale concurrentie op deze manier te isole-
ren, hebben Besley et al. (2001) aan de hand van internationale gegevens het bestaan 
van yardstick competition aangetoond.

Een tweede manier om het verschijnsel van fiscale concurrentie empirisch te onder-
bouwen, bestaat erin niet de gevolgen, maar wel de oorzaken ervan te onderzoeken. 
Zoals eerder vermeld, is de mobiliteit van de belastinggrondslag, als gevolg van ver-
schillen in de aanslagvoet een voorwaarde voor het bestaan van fiscale concurrentie. 
Bewijzen dat de omvang van de belastinggrondslag in een entiteit in verhouding staat 
tot het belastingtarief van de entiteit en de belastingtarieven van de naburige entiteiten 
zou daarom het bestaan van fiscale concurrentie bevestigen. Conway en Houtenville 
(2001) en Buettner (2001) hebben een reeks empirische resultaten voorgesteld die 
lijken te bewijzen dat dit verschijnsel bestaat.

Het bestaan van yardstick competition kan tot slot worden getest door na te gaan of 
de verkiezingsresultaten in een entiteit verband houden met de aanslagvoet in deze 
entiteit en in de naburige entiteiten. Besley en Case (1995) hebben dit bestudeerd 
in de Verenigde Staten tussen 1960 en 1988 en aangetoond dat het verhogen van de 
belastingen binnen een entiteit een negatief effect heeft op de kansen om te worden 
herverkozen. Een verhoging van de belastingtarieven in de buurlanden heeft een posi-
tief effect, wat het bestaan van yardstick competition lijkt te bewijzen. Revelli (2002) 
tekende soortgelijke resultaten op voor de lokale verkiezingen in Groot-Brittannië 
tijdens de jaren tachtig.

De theorieën van de tweede generatie boden stof voor een nieuw onderzoeksthema, 
namelijk de “verzekeringsrol” die de centrale overheid kan (moet) spelen via het stel-
sel van de intergouvernementele transfers (b.v. Persson en Tabellini, 1996a en 1996b; 
Bucovetsky, 1997, Lockwood, 1999). In een federale staat kunnen de verschillende 
lokale entiteiten blootgesteld worden aan schokken met een negatieve invloed op de 
welvaart van de burgers, via een vermindering van de inkomens of een stijging van de 
kosten. Aangezien deze schokken imperfect gecorreleerd kunnen zijn en/of asymme-
trische effecten in de verschillende regio’s kunnen hebben, is het vrij evident dat een 
verzekeringssysteem dat rekening houdt met deze schokken, de welvaart van iedereen 
zou kunnen verbeteren. Het is echter niet eenvoudig de optimale vorm te vinden van 
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een dergelijk verzekeringssysteem. De invoering van een verzekeringssysteem via de 
intergouvernementele transfers zou immers kunnen leiden tot een versoepeling van 
de budgettaire beperkingen van de lokale overheden (Bucovetsky, 1997; Persson en 
Tabellini, 1996a), evenals tot het eerder beschreven probleem van de tragedy of the 
commons.

3. Conclusie

Het begrotingsfederalisme heeft als doel het bepalen van de optimale organisatie van 
de staat. Meer specifiek bestuderen economen in het begrotingsfederalisme ten gronde 
de bevoegdheidsverdeling van uitgaven en ontvangsten, alsook het stelsel van inter-
gouvernementele transfers.

Dit onderzoeksgebied ontwikkelde zich in twee verschillende stadia. Tussen het einde 
van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig ontstond eerst wat omschreven 
wordt als de traditionele normatieve school. Deze stroming, die berust op de analyse 
van de staat van Arrow, Musgrave en Samuelson, trachtte de ideale verdeling van 
uitgaven en ontvangsten te bepalen, waarin de individuele voorkeuren gerespecteerd 
worden, met inachtneming van macro-economische stabiliteit en een rechtvaardige 
inkomensherverdeling. De belangrijkste les die we die uit deze literatuur kunnen trek-
ken, is dat bepaalde uitgaven in verband met de allocatieve functie best tot de be-
voegdheden van de gedecentraliseerde entiteiten behoren, terwijl de uitgaven voor 
stabilisatie en herverdeling eerder een bevoegdheid van de centrale overheid moeten 
blijven. Op fiscaal gebied stelt de normatieve school dat de belastingen met immo-
biele belastinggrondslagen gedecentraliseerd zouden moeten zijn, terwijl de mobiele 
belastinggrondslagen verplicht zouden moeten ressorteren onder de centrale overheid. 
De reden hiervoor is dat een decentralisatie van deze bevoegdheden kan leiden tot een 
polarisering van de economische activiteit. Tot slot zijn deze traditionele auteurs van 
oordeel dat het stelsel van intergouvernementele transfers twee doelstellingen moet 
nastreven: (i) de internalisering van de “spill over” effecten die worden gegenereerd 
door de voorziening van publieke goederen van de gedecentraliseerde entiteiten; (ii) 
de gelijkschakeling van de inkomsten tussen de verschillende entiteiten.

Eind jaren zestig uitte de public choice school kritiek op deze traditionele benade-
ring door in te gaan tegen de basishypothese, waarin politici zich gedragen als bene-
volente dictators met als enige doelstelling de sociale welvaart. Door deze premisse 
te veranderen en te veronderstellen dat politici hun eigenbelang nastreven, komen ze 
tot het besluit dat een sterkere decentralisatie van de ontvangsten kan leiden tot een 
afslanking van het volgens hen buitensporig grote overheidsapparaat.

Na deze twee stromingen, die we omschrijven als de theorieën van de eerste genera-
tie, verdween het onderzoek naar begrotingsfederalisme enigszins uit de belangstel-
ling. Het trad pas opnieuw op het voorplan met het ontstaan van nieuwe evoluties op 
wereldvlak. Tegen het einde van de jaren tachtig groeide immers een gemeenschap-
pelijke tendens om supranationale unies op te richten met welomschreven bevoegd-
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heden en om meer bevoegdheden toe te kennen aan lokale en regionale overheden. In 
het licht van deze nieuwe realiteit werd het probleem van de organisatie van de staat 
opnieuw actueel. Het nieuwe onderzoek omvatte instrumenten die werden ontwik-
keld buiten de studie van begrotingsfederalisme. Zo gebruikten de onderzoekers de 
informatietheorie, principaal-agentmodellen of nog de speltheorie om de perverse ef-
fecten te illustreren die kunnen ontstaan als gevolg van het strategische gedrag van de 
politici op alle bevoegdheidsniveaus. Voorbeelden van perverse effecten die door deze 
tweede generatie van theorieën worden omschreven, zijn de neiging tot excessieve 
voorziening van publieke goederen, het risico op het ontstaan van een slijtageslag 
tussen de gedecentraliseerde entiteiten (en uiteindelijk een suboptimale voorziening 
van publieke goederen), of een vermindering van de capaciteit van de staat om de 
rijkdom te herverdelen. Naar aanleiding van deze bevindingen onderzochten verschil-
lende auteurs welke institutionele regelingen die perverse effecten kunnen indijken. 
Hoewel het nog te vroeg is om in de recente literatuur een consensus te vinden, lijkt 
het begrotingsfederalisme te worden beschouwd als een institutionele organisatie, die 
de economische effectiviteit aanzienlijk kan verbeteren. Er zal echter nog heel wat 
onderzoek nodig zijn om een oplossing te vinden voor al de verschillende perverse 
effecten die werden opgetekend.

Een eenduidige oplossing lijkt niet voorhanden en geval per geval zullen verschillende 
vormen van federalisme moeten toegepast worden, afhankelijk van de maatschappe-
lijke en culturele eigenschappen van elk land, die uiteindelijk de bestaansreden van 
het federalisme vormen.
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HOOFDSTUK 2

het Belgisch federaal systeem

Koen Algoed

2.1 De opkomst van de federale staat in vijf staatshervormingen

België is van een gecentraliseerde unitaire staat geëvolueerd naar een staat van ge-
federeerde entiteiten, in casu Gemeenschappen en Gewesten. De vijf staatshervor-
mingen van 1970, 1980, 1988-1989, 1993 en 2001 hebben aan die weg getimmerd, 
met als resultaat dat ruime bevoegdheden en middelen naar de Gemeenschappen en 
Gewesten werden overgeheveld.

In het eerste deel kwamen bepaalde aspecten van het federalisme reeds aan bod. We 
beperkten ons daarbij tot de verdeling van de fiscale bevoegdheden en een beschrij-
ving van de huidige financieringswijze van de gedecentraliseerde entiteiten (zie deel 
1, pagina XX). Hier behandelen we de geleidelijke uitbouw van het federalisme, die 
leidde tot de situatie die werd beschreven in deel 1. We focussen nu op de budgettaire 
problematiek en behandelen dus zowel inkomsten als uitgaven.

We maken een breuk in het jaar 1989. Het was in dat jaar, met de goedkeuring van de 
“bijzondere financieringswet”, dat de grote stap richting federalisme werd gezet. Toch 
werd het federalisme pas in 1993 grondwettelijk verankerd. Daarom behandelen we 
de hervormingen vóór en na dit scharnierjaar apart.

2.1.1 De staatshervormingen van vóór 1989

[De eerste staatshervorming in 1970]

De grondwetsherziening in 1970 erkende het bestaan van drie cultuurgemeenschap-
pen, de Nederlandse, Franse en Duitse cultuurgemeenschap. De twee grote cultuur-
gemeenschappen kregen een eigen raad, de Cultuurraad genoemd, met wetgevende 
bevoegdheid voor culturele aangelegenheden (schone kunsten, bibliotheken, toerisme 
en sport). Die cultuurgemeenschappen waren samengesteld uit de alle parlements-
leden uit de overeenkomstige taalgroep. De cultuurgemeenschappen beschikten niet 
over een eigen uitvoerende macht noch over eigen ontvangsten. Hun financiële mid-
delen waren beperkte dotaties vanwege de centrale overheid waarover ze vrij konden 
beschikken.
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Ook de kleinere Duitstalige cultuurgemeenschap werd grondwettelijk erkend maar 
kreeg vooral een adviserende in plaats van wetgevende bevoegdheid. De Duitse cul-
tuurraad werd rechtstreeks door de bevolking verkozen.

Er werden ook een aantal mechanismen uitgewerkt om de taalminderheden in ons 
land te beschermen. Zo vereisen wetten met een bijzondere meerderheid een twee-
derde meerderheid in het parlement met bovendien een meerderheid in elke taalgroep. 
Via de zogenaamde alarmbelprocedure kan voortaan een meerderheid van minstens 
75% binnen één taalgroep een wetsvoorstel van de parlementaire agenda halen en 
hierover een advies aan de Ministerraad te vragen. Sinds 1970 is de Ministerraad, op 
de eerste minister na, taalkundig evenwichtig samengesteld.

In 1970 werd in artikel 107quater van de Grondwet ook ingeschreven dat België voort-
aan drie Gewesten omvat: het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest. Een bij-
zondere wet moest de geografische omschrijving en de bevoegdheden van de Gewes-
ten vastleggen. Bij gebrek aan een politiek akkoord over de grenzen en bevoegdheden 
van het Brusselse gewest en ondanks een aantal pogingen in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw werd de gewestvorming niet operationeel vóór 1980.

[De staatshervorming van 1980]

In 1980 werden de cultuurgemeenschappen omgedoopt in Gemeenschappen die voort-
aan ook bevoegd werden voor de zogenaamde persoonsgebonden aangelegenheden: het 
welzijns- en het gezondheidsbeleid. De Gemeenschappen kregen een eigen Regering.

Ook de gewestvorming werd operationeel in de zin dat het Vlaamse en Waalse gewest 
een raad met wetgevende bevoegdheid en een eigen regering kregen. De gewestelijke 
instellingen werden bevoegd voor de zogenaamde plaats- of grondgebonden aangele-
genheden: leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud, economie, energie, werkgelegen-
heid, ruimtelijke ordening en huisvesting.

In de grondwet werd ingeschreven dat de Gemeenschappen en Gewesten de mogelijk-
heid kregen tot het heffen van eigen belastingen. Eigen fiscaliteit was dus een realiteit 
maar de Grondwet bepaalde ook dat federale overheid altijd beperkingen kan opleg-
gen.154

Het Arbitragehof werd opgericht en bevoegd voor de naleving van de bevoegd-
heidsverdeling tussen de verschillende overheden. Het Hof moest bevoegdheidscon-
flicten of eventuele bevoegdheidsoverschrijdingen beslechten.

De Raden werden nog altijd niet rechtstreeks verkozen. In Vlaanderen werden de 
bevoegdheden van het Vlaamse Gewest uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschap, 
wat resulteerde in één regering (‘de Vlaamse executieve’) en in één parlement (‘de 
Vlaamse Raad155’) voor het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.

154. Zo werd in 1989 gepreciseerd dat de gefedereerde entiteiten alleen belastingen kunnen heffen in domeinen 
waar de federale overheid niet actief is (met uitzondering van de personenbelasting).

155. De Brusselse Vlamingen die zetelen in de Vlaamse Raad, hebben stemrecht voor de gemeenschapsaange-
legenheden maar niet voor de gewestaangelegenheden.
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De gewone wet van 9 augustus 1980 bepaalde de nieuwe financieringswijze van de 
Gemeenschappen en Gewesten. De nieuwe financieringswijze werd toegepast vanaf 
1982, met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat via de Rijksbe-
groting gefinancierd bleef. Tijdens de jaren 1980-1981 bleef het oude dotatiestelsel 
van kracht.

Het nieuwe financieringsstelsel voorzag in een diversificatie van de financieringsbron-
nen voor de Gemeenschappen en Gewesten alsook in een eerste toepassing van het 
principe van ‘le juste retour’.

De Gemeenschappen en Gewesten beschikten over vijf financieringsbronnen:
1) de eigen niet-fiscale ontvangsten die verbonden zijn aan de uitoefening van de 

toegekende bevoegdheden,
2) dotaties ten laste van de nationale overheid,
3) ristorno’s van de opbrengst van bepaalde belastingen en heffingen,
4) eigen fiscale ontvangsten en
5) de opbrengst van leningen.

De dotatiefinanciering was als volgt samengesteld. Vooreerst werden de kredieten die 
in de nationale begroting van 1980 waren ingeschreven voor de overgehevelde be-
voegdheden, omgezet in een dotatie van 966,8 miljoen euro (39 miljard BEF) voor 
de Gewesten en van 1165,1 miljoen euro (47 miljard BEF) voor de Gemeenschappen. 
Die dotaties werden gekoppeld aan de evolutie van de prijsindex.

Voor de Gemeenschappen gold als horizontale verdeelsleutel 55% voor de Vlaamse 
en 45% voor de Franse Gemeenschap. Tussen de Gewesten werd 1/3 van de dotatie 
verdeeld volgens het bevolkingscijfer van elk gewest, 1/3 volgens de oppervlakte van 
elk gewest en 1/3 volgens de opbrengst van de personenbelasting in elk gewest.156

Vervolgens kregen de Vlaamse en Franse Gemeenschap een dotatie voor onderwijs-
bevoegdheden. Zowel de hoogte van als de horizontale verdeling van die dotatie ge-
beurde op basis van effectieve behoeften.

Bevoegdheden werden overgedragen maar vroegere, nationale, beslissingen (bij-
voorbeeld een door de nationale overheid verleende staatswaarborg of financiële las-
ten als gevolg van leningen aangegaan door de Nationale Huisvestingsmaatschappij) 
zorgden voor bijkomende uitgaven voor de Gemeenschappen en Gewesten. Hiervoor 
werd in de periode 1983-1988 een bijkomende dotatie van 3,1 miljard Bef voorzien.

Tenslotte beschikten de Gewesten vanaf 1984 over een dotatie ter financiering van 
projecten van toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De ristorno’s hebben betrekking op een gedeelte van de opbrengst van belastingen 
en heffingen dat aan de deelgebieden wordt toegekend. De Gemeenschappen kregen 
een ristorno (aanvankelijk 40,85% maar in de loop van de jaren tachtig verhoogd tot 
41,456%) op het kijk- en luistergeld, waarbij de in Brussel gelokaliseerde opbrengst 

156. De gewichten werden voor de drie regio’s bepaald. Maar voor elke horizontale verdeelsleutel werd geke-
ken naar het aandeel van het Vlaamse (Waalse) Gewest in de som van de gewichten voor het Vlaamse en 
het Waalse Gewest.
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volgens een bij KB bepaalde verdeelsleutel aan de Vlaamse en Franse gemeenschap 
werden toegewezen.

Voor de Gewesten sloegen de ristorno’s op de belasting op spelen en weddenschappen 
(100% ristorno), belasting op automatische ontspanningstoestellen (100% ristorno), 
de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken (100% ristorno), de onroeren-
de voorheffing (100% ristorno), de verkeersbelasting op autovoertuigen, registratie-
recht op de overdrachten van onroerende goederen (8,316% vanaf 1985, 9,73% vanaf 
1986) en successierechten (100% vanaf 1984 in het kader van regeling van lasten van 
het verleden en de nationale sectoren).

De horizontale verdeling tussen de deelgebieden van het te ristorneren bedrag ge-
beurde op basis van de plaats van inning van de belastingen/heffingen.

De Gemeenschappen en Gewesten beschikten ook over de mogelijkheid om opcen-
tiemen of kortingen toe te staan in de personenbelasting en op de belastingen en hef-
fingen die het voorwerp van ristorno’s uitmaakten. De eventuele opcentiemen op de 
personenbelasting mochten evenwel geen afbreuk doen op de gemeentelijke opcen-
tiemen en mochten in de periode 1980-1984 ook niet leiden tot een stijging van de 
globale fiscale druk.

2.1.2 De staatshervorming van 1988-1989

[Een staatshervorming in twee fasen]

De staatshervorming van eind de jaren 80 verliep finaal in twee fasen. De eerste fase 
werd afgehandeld in de zomer van 1988. De bevoegdheden van de Gemeenschappen 
en Gewesten werden toen gevoelig uitgebreid. Zo werd de volledige onderwijsbe-
voegdheid naar de Gemeenschappen overgeheveld. De leerplicht, de minimale voor-
waarden voor de aflevering van diploma’s en de pensioenen van het onderwijzend 
personeel waren de uitzonderingen op de regel. Ook kwamen er afdwingbare overleg-
procedures en het afsluiten van samenwerkingsakkoorden werd mogelijk en in som-
mige gevallen zelfs verplicht.

Behalve ruimere bevoegdheden voor het Arbitragehof157 voorzag de tweede fase, die 
in de winter van 1988-1989 werd beëindigd, de oprichting van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en een nieuw financieringsmechanisme voor de Gemeenschappen 
en Gewesten.

Brussel werd een Hoofdstedelijk gewest met een rechtstreeks verkozen parlement en 
een eigen regering. Het grondgebied van dit derde gewest stemde overeen met de 19 
Brusselse gemeenten. De materiële bevoegdheden zijn dezelfde als die van de twee 
andere gewesten. Sinds 1989 is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie be-
voegd voor de persoonsgebonden aangelegenheden in Brussel en de zogenaamde bi-

157. Het Arbitragehof kreeg de controle op de in de Grondwet ingeschreven beginselen van pluralisme, gelijk-
heid en godsdienstvrijheid. In ?2001 werd het Arbitragehof omgedoopt in het Grondwettelijk Hof.
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communautaire instellingen. Voor de Nederlandstalige en Franstalige instellingen in 
Brussel zijn respectievelijk de Vlaamse en de Franse Gemeenschap bevoegd.

Daarnaast werd een nieuw financieringsstelsel voor de Gemeenschappen en Gewesten 
vastgelegd in een wet met een bijzondere meerderheid: de bijzondere wet van 16 janu-
ari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, kortweg 
de Bijzondere Financieringswet. De financiering van de Duitstalige Gemeenschap 
werd en wordt via een gewone wet geregeld.

[De Bijzondere Financieringswet]

We beperken ons hier tot de belangrijkste kenmerken van de bijzondere financierings-
wet.

Dotaties blijven een belangrijke financieringsbron voor de Gemeenschappen en Ge-
westen. De dotaties werden nu evenwel voorafgenomen uit de opbrengsten van de 
personenbelasting en de BTW. Meer bepaald kregen de Gemeenschappen recht op een 
bepaald bedrag van de federaal geïnde BTW. Het betrof een vast bedrag, in casu de 
uitgavenkredieten voor onderwijs die voorzien waren op de begroting van de nationale 
overheid van 1988. Dat bedrag werd en wordt nog steeds gekoppeld aan de evolutie 
van de prijsindex en van het aantal inwoners jonger dan 18 jaar (de zogenaamde (de)
nataliteitsevolutie). Voor elke Gemeenschap wordt jaarlijks het aantal inwoners jon-
ger dan 18 jaar vergeleken met het aantal min 18-jarige inwoners op 30 juni van het 
referentiejaar 1988 in die Gemeenschap. Het meest gunstige cijfer voor de Gemeen-
schappen wordt weerhouden. Zo wordt de zwakste denataliteit of de sterkste nataliteit 
binnen een Gemeenschap bepalend voor de wijziging van de BTW-toelage.

De geïndexeerde en voor de evolutie van het aantal min 18-jarigen gecorrigeerde basis 
BTW-toelage werd tussen de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap verdeeld op basis 
van een vaste 42,45%- 57,55% verdeelsleutel.

De Gemeenschappen kregen ook een bepaald bedrag van de federaal geïnde perso-
nenbelasting. De grootte van dat bedrag werd bepaald door de kredieten in de begro-
ting van de nationale overheid voor de uitgaven die in 1988 betrekking hadden op de 
andere gemeenschapsbevoegdheden dan onderwijs, meer bepaald de persoonsgebon-
den en culturele aangelegenheden. Dat bedrag werd gekoppeld aan de evolutie van de 
prijsindex. Vanaf 2000 zou het ook worden gekoppeld aan de reële groei van het bruto 
nationaal product.

De hier gehanteerde horizontale verdeelsleutel is op basis van de bijdrage van elke 
Gemeenschap tot de personenbelasting (PB).158

Ook de Gewesten kregen een bepaald bedrag uit de opbrengsten van de personenbe-
lasting toegewezen. Ook hier werd dat bedrag bepaald in functie van de uitgaven die 

158. Meer bepaald wordt het basisbedrag uitgedrukt als een percentage van de personenbelasting (tot op 5 
decimalen). Het aldus bekomen percentage wordt toegepast op de opbrengst van de personenbelasting 
per deelgebied. Om de verdeelsleutel voor de gemeenschappen te bepalen, wordt 20% van de Brusselse 
personenbelasting bij opbrengst van het Vlaamse Gewest geteld, 80% bij die van het Waalse Gewest.
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betrekking hadden op de naar de Gewesten overgehevelde bevoegdheden. Dat bedrag 
werd gekoppeld aan de evolutie van de prijsindex. Vanaf 2000 zou het ook worden 
gekoppeld aan de reële groei van het bruto nationaal product.

De verdeling tussen de drie Gewesten van het uit de personenbelasting toegewezen 
bedrag gebeurde volgens het aandeel van de in elk Gewest gelokaliseerde opbrengst 
van de personenbelasting in het totaal van de ontvangsten inzake personenbelasting.

In het kielzog van de gewijzigde horizontale verdeelsleutel werd ook een mechanisme 
ingevoerd waarbij Gewesten aanspraak kunnen maken op een solidariteitsbijdrage. 
Indien in een Gewest de gemiddelde opbrengst van de personenbelasting per inwo-
ner lager ligt dan het Rijksgemiddelde, geniet dat Gewest van een solidariteitstus-
senkomst. Die solidariteitstussenkomst werd voorafgenomen op de dotatie voor de 
Gewesten, gefinancierd uit de opbrengsten van de personenbelasting. Sinds 2000 
komt het verschil (positief of negatief) in solidariteitsbijdragen ten opzichte van de 
bedragen in 1999 ten laste van de federale overheid.159

Het nieuwe financieringssysteem werd geïmplementeerd via een overgangsperiode 
die liep van 1989 tot en met 1999. De zogenaamd definitieve fase zou pas starten in 
2000.

In de overgangsfase werden de middelen die verband hielden met de bevoegd-
heidsoverheveling niet volledig en niet onmiddellijk overgedragen. Via leningen zou-
den de deelgebieden een eventueel tekort aan middelen kunnen opvangen.

Sinds 1989 krijgen de Gewesten ook een dotatie vanwege de federale overheid om de 
programma’s voor wedertewerkstelling van werklozen te financieren. In de periode 
1989-1999 bedroegen die zogenaamde trekkingsrechten inzake tewerkstelling 312,3 
miljoen euro per jaar. Dat bedrag werd in de periode 2000-2003 stapsgewijs opgetrok-
ken en bedraagt sinds 2003 485,8 miljoen euro. De trekkingsrechten worden volgens 
een vaste en niet gewijzigde verdeelsleutel over de Gewesten verdeeld: 53,84% voor 
Vlaamse Gewest, 38,14% voor Waalse Gewest en 8,02% voor het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg ten slotte een dotatie als compensatie 
voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor eigendommen van internationale 
instellingen die zich op haar grondgebied bevinden, de zogenaamd dode hand, alsook 
een dotatie voor de hoofdstedelijke functie.160

159. Concreet gaat men vanaf 2000 uit van de aan het Gewest in het vorig begrotingsjaar toegekende bedrag, 
exclusief de eventuele solidariteitstussenkomst en de negatieve term (zie verder). Dat bedrag wordt ver-
volgens aangepast aan de verandering van het algemeen prijzenpeil en de reële groei van het BBP van 
het begrotingsjaar in kwestie. Die geïndexeerde bedragen per Gewest worden samengeteld en uitgedrukt 
als een percentage (tot 5 cijfers na de komma) van de totale ontvangsten inzake personenbelasting. Dat 
percentage wordt vervolgens toegepast op de ontvangsten uit de personenbelasting die in het Gewest gelo-
kaliseerd zijn en geeft aldus het bedrag uit de personenbelasting waarop het Gewest in dat begrotingsjaar 
recht heeft.

160. Die dotatie werd voor 1989 wettelijk vastgelegd op 63,6 miljoen euro, jaarlijks te indexeren aan de evolutie 
van de prijsindex.
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2.1.3 De staatshervorming van 1993 (‘het sint-michielsakkoord’)

De vierde staatshervorming legt in Artikel I van de Grondwet vast dat België een fede-
rale staat is, samengesteld uit de Gemeenschappen en Gewesten. Sinds 1993 spreken 
we niet langer van een nationale regering en nationaal parlement maar van een fede-
rale regering en federaal parlement. De Gemeenschappen en Gewesten kregen een 
regering in plaats van een executieve. De Gewestraden en de Raden van de Vlaamse 
en de Franse Gemeenschap werden vanaf 1995 rechtstreeks verkozen. Het federaal 
parlement werd afgeslankt (150 kamerleden in plaats van 212, 71 senatoren161 in 
plaats van 184) en er kwam een nieuwe, meer asymmetrische bevoegdheidsverde-
ling tussen Kamer en Senaat. De provincie Brabant werd gesplitst. De bevoegdheden 
van Gemeenschappen en Gewesten werden uitgebreid. Gemeenschappen/Gewesten 
konden voortaan internationale verdragen afsluiten indien ze voor de betrokken ma-
terie bevoegd waren. Leefmilieu, landbouw en buitenlandse handel werden gewest-
bevoegdheden.

Het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie kregen de mogelijkheid 
bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uit te oefenen. Dat leidde tot het intra-
francofone Sint-Kwintensakkoord. Dat akkoord herfinancierde via een aantal maatre-
gelen de Franse Gemeenschap. Vooreerst werden een aantal gemeenschapsbevoegd-
heden (zoals toerisme, leerlingenvervoer, beroepsbijscholing) overgedragen aan het 
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (FGC of COCOF). Het Waalse 
Gewest kreeg hiervoor een jaarlijkse dotatie van de Franse Gemeenschap maar die 
dotatie dekte de overgedragen bevoegdheden slechts ten dele. De Franse Gemeen-
schapscommissie kreeg bijkomende financiële middelen van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Vervolgens verkocht de Franse Gemeenschap haar schoolgebouwen 
aan openbare beheersinstellingen. De opbrengst van die verkoop, plus minus 1 miljard 
euro, moest het geraamde tekort aan financiële middelen in de periode 1993-1995 
dekken. De financiële lasten van dat zogenaamde overbruggingskrediet waren voor 
rekening van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie volgens de 
verdeelsleutel 75/25.

Tenslotte werd het financieringsstelsel van de Gemeenschappen en Gewesten bijge-
werkt. De Gemeenschappen werden geherfinancierd via een forfaitaire verhoging van 
de toegewezen personenbelasting en het kijk- en luistergeld. Met ingang van het jaar 
1993 werd het Kijk- en Luistergeld een gemeenschapsbelasting met dien verstande 
dat de Gemeenschappen de netto-opbrengst kregen (100% ristorno) en de belasting-
bevoegdheden (tarief, basis) federaal bleven. De Gewesten (niet de Gemeenschappen, 
zodat het probleem Brussel werd omzeild) kregen wel de mogelijkheid tot het heffen 
van opcentiemen op het kijk- en luistergeld.

161. Hiervan worden 40 senatoren rechtstreeks verkozen (25 Nederlandstaligen, 15 Franstaligen). Daarnaast 
zijn er 21 gemeenschapssenatoren (10 voor respectievelijk de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap en 
1 voor de Duitstalige Gemeenschap) en nog 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen, 4 Franstali-
gen). Er is nog een restcategorie, de zogenaamde senatoren van rechtswege.
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Ook werd de koppeling aan de reële economische groei van de middelen voorafgeno-
men op de opbrengsten van de personenbelasting ten behoeve van de Gemeenschap-
pen en Gewesten reeds vanaf 1994 ingevoerd in plaats van het voorziene jaar 2000. 
Hierbij werd een veiligheidsnet ingebouwd dat een doorrekening van minimaal 2% 
reële groei garandeerde. De koppeling aan de reële groei van het bruto nationaal pro-
duct gebeurde geleidelijk.162 Vanaf 1999 gebeurde de koppeling aan het bruto natio-
naal inkomen in plaats van het bruto nationaal product.163

Ecotaksen werden op basis van een gewone wet als een 8ste gewestelijke belasting 
ingevoerd. Brussel kreeg een verhoging van de dode hand.

2.1.4 De lambermontstaatshervorming

De staatshervorming van 2001 viel uiteen in een financieel luik en een bevoegd-
heidsluik.

Het financiële luik voorzag in een herfinanciering van de Gemeenschappen en een uit-
breiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. We bespreken hieronder ach-
tereenvolgens deze twee aspecten van het financiële luik. Daarna komt de bevoegd-
heidsuitbreiding van de gewesten aan bod.

Ook een aantal andere wijzigingen werden ingevoerd. Zo werd de verwijzing in de 
BFW naar de parameterwaarden van het voorgaande jaar, in afwachting van de defini-
tieve vaststelling van de parameters voor het betrokken begrotingsjaar, afgeschaft. De 
ramingen van de inflatie en van de reële groei door het Federaal Planbureau kwamen 
hiervoor in de plaats. De afschaffing van de zogenaamde retroregel beoogde een ze-
kere afvlakking van de aan de deelgebieden doorgestorte middelen.

Bemerk dat het zogenaamde Lombard akkoord van 2001 ook voor een herfinanciering 
van de Brusselse instellingen heeft gezorgd. Zo kregen de Vlaamse en de Franse Ge-
meenschapscommissie alsook de Brusselse gemeenten bijzondere middelen ten laste 
van de federale begroting. De bijzondere middelen voor de Brusselse gemeenten wer-
den gekoppeld aan een minimale Vlaamse vertegenwoordiging in het schepencollege. 
Ten slotte kwam de federale overheid met meer geld over de brug om de internationale 
rol en hoofdstedelijke functie van Brussel te helpen bevorderen.

[Herfinanciering van de Gemeenschappen]

De Gemeenschappen werden op twee manieren geherfinancierd. Vooreerst wordt in 
de periode 2002-2011 jaarlijks een bepaald bedrag toegevoegd aan het geïndexeerde 
basisbedrag van de BTW-dotatie van het voorbije jaar. Zo bedragen die extra basisbe-

162. In 1994 bedroeg de koppeling 10%, in 1995 15%, in 1996 20%, in 1997 70%, in 1998 75%, 97,5% in 1999 
en 100% vanaf 2000.

163. Op de Interministeriële Conferentie voor Financiën en Begroting van 1 juni 2005 werd besloten om met in-
gang van het begrotingsjaar 2006 het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) als parameter voor de economische 
groei te vervangen door het Bruto Binnenlands Product (BBP) in de berekening van de aan de Gemeen-
schappen en de Gewesten toegewezen middelen en dotaties ten laste van de federale begroting.
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dragen 198,3 miljoen € in 2002, 148,7 miljoen € in 2003 en 2004, 371,8 miljoen € in 
2005, 123,9 miljoen € in 2006 en 24,8 miljoen € voor de jaren 2007 tot en met 2011. 
Die bijkomende middelen worden jaarlijks gecumuleerd, geïndexeerd (met de prijsin-
dex) en gecorrigeerd voor eventuele (de)nataliteit164 vanaf het begrotingsjaar volgend 
op de toekenning. Het bedrag van de bijkomende middelen in een bepaald jaar is niet 
onderhevig aan een eventuele (de)nataliteitscorrectie.

Ten tweede wordt vanaf 2007 de totale enveloppe BTW-middelen van de Gemeen-
schappen, dat is de basistoelage vermeerderd met de bijkomende forfaitaire middelen 
vanaf 2002, geïndexeerd met 91% van de reële groei van het BBP.

De totale BTW-toelage wordt over de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap volgens 
twee verdeelsleutels verdeeld.

De geïndexeerde en voor de evolutie van het aantal min 18-jarigen gecorrigeerde 
basis BTW-toelage wordt (sinds 2000) tussen de Franstalige en Vlaamse Gemeen-
schap verdeeld op basis van de verdeelsleutel leerlingenaantallen (6-17-jarigen).165

Vanaf het begrotingsjaar 2012 worden de nieuwe middelen die Gemeenschappen 
vanaf 2002 ontvangen, inclusief de meeropbrengsten die voortvloeien uit de koppe-
ling vanaf 2007 van de BTW-middelen aan het BBP, volledig verdeeld in verhouding 
tot de in elke Gemeenschap gelokaliseerde ontvangsten inzake de personenbelasting. 
In de overgangsperiode (2002-2012) worden de nieuwe middelen verdeeld op basis 
van de twee criteria, leerlingenaantallen en aandeel in de personenbelasting, waarbij 
de bijdrage van elke Gemeenschap tot de personenbelasting steeds zwaarder166 door-
weegt.

[Uitbreiding van de fiscale autonomie voor de Gewesten]

De uitbreiding van de fiscale autonomie voor de Gewesten bestond vooreerst in een 
volledige regionalisering, zowel wat betreft de opbrengst als de bevoegdheden voor 
het bepalen van de aanslagvoet en de belastbare basis, van bestaande en nieuwe ge-
westelijke belastingen. De ecotaksen werden daarentegen geherfederaliseerd.

164. Sinds 2001 wordt er een positieve nataliteitsevolutie vastgesteld in de Franstalige gemeenschap.
165. Meer bepaald houdt de berekening rekening met het aantal onder de leerplicht vallende scholieren (van 6 

tot en met 17 jaar) die regelmatig ingeschreven zijn in het lager en secundair onderwijs, met inbegrip van 
het onderwijs met beperkt leerplan, in een onderwijsinstelling die door de betrokken gemeenschap wordt 
ingericht of gesubsidieerd. De leerlingen die het voorwerp uitmaakten van concurrentiële ophalingen zijn 
uitgesloten in de telling. De jaarlijkse telling van het aantal leerlingen dient de toestand weer te geven op 
een datum in de periode van 15 januari tot en met 1 februari van het begrotingsjaar t. De verdeelsleutel voor 
het begrotingsjaar 2006 (en gebaseerd op het aantal leerlingen in het schooljaar 2005-2006) bijvoorbeeld 
bedroeg 56,92906% voor de Vlaamse en 43,07094% voor Franstalige Gemeenschap, zoals op 4 oktober 
2006 door de Algemene Vergadering van het Rekenhof goedgekeurd.

166. Meer bepaald wordt in 2002 35% van de totale bijkomende middelen toegekend op basis van de in elke 
Gemeenschap gelokaliseerde ontvangsten inzake personenbelasting. De overige 65% wordt aan de Ge-
meenschappen toegewezen volgens de verdeelsleutel die voor de toegewezen BTW-opbrengsten geldt. 
Het percentage dat volgens de verhouding van de personenbelasting wordt verdeeld stijgt jaarlijks met 5 
procent voor de begrotingsjaren 2003 tot en met 2009 en met 10 procent voor de begrotingsjaren 2010, 
2011 en 2012.
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Deze uitbreiding van de fiscale autonomie leidde tot de huidige situatie, zoals beschre-
ven in het eerste deel (zie deel 1, vanaf pagina XX).

Bij de verruiming van de fiscale autonomie in 2001 werd gestreefd naar budgettaire 
neutraliteit voor alle betrokken overheden. Om de volledige overheveling sinds 2002 
van de ontvangsten uit de gewestbelastingen te compenseren, wordt daarom het aan 
de Gewesten toegewezen gedeelte uit de personenbelasting negatief gecorrigeerd. De 
vaststelling en de jaarlijkse evolutie van de negatieve term wordt geregeld door artikel 
33bis van de bijzondere financieringswet. Volgende belastingen maken deel uit van de 
negatieve term:
1) het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen 

onroerende goederen a rato van 58,592% (wat neerkomt op het tot en met begro-
tingsjaar 2001 niet-toegewezen gedeelte van de opbrengst);

2) het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen 
onroerend goed;

3) het registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen 
onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel, onder medeëigenaars, 
van onverdeelde delen in soortgelijke goederen, en de omzettingen bedoeld in de 
artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er 
geen onverdeeldheid is;

4) het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende en onroe-
rende goederen;

5) de verkeersbelasting op de autovoertuigen;
6) de belasting op de inverkeerstelling;
7) het eurovignet;
8) de interesten en fiscale boeten in de mate dat die tot en met het begrotingsjaar 

2001 nog niet aan de Gewesten werden toegewezen;
9) het kijk- en luistergeld

Tabel 1 – Basisbedragen negatieve term in € (prijzen 2002).

Vg Wg Bhg

Negatieve term exclusief KLG 1.666.703.311  679.340.115 352.770.188,1

Negatie term KLG 446.628.373,1 215.381.490,8 53.611.632,97

Bron: Fod Financiën, Studiedienst.

Tabel 2 – Horizontale verdeelsleutels bijkomende middelen overgedragen bevoegdheden.

Vg Wg Bhg

Landbouw (1993) 61,96% 38,04%

Landbouw & zeevisserij (2002) 60,38% 37,06% 2,56%

Wetenschappelijk onderzoek landbouw (2002) 52,65% 47,35%

Buitenlandse handel (2002) 63,60% 27,66% 8,74%

Provincie- en gemeentewet (2002) Variabel Variabel Variabel

Bron: Bijzondere Financieringswet.
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Om de negatieve term concreet te berekenen, vertrekt men telkens van het gemiddelde 
van hogergenoemde belastingen over de begrotingsjaren 1999-2001, waarbij die jaar-
lijkse ontvangsten zijn uitgedrukt in prijzen van 2002.

De zogenaamde basisbedragen van de negatieve term worden, met ingang van het be-
grotingsjaar 2003, jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemid-
delde indexcijfer van de consumptieprijzen, alsook aan 91% van de reële groei van het 
bruto nationaal inkomen (behalve voor wat het gedeelte van de negatieve term betreft 
dat betrekking heeft op het kijk- en luistergeld want dat gedeelte wordt jaarlijks alleen 
gecorrigeerd voor de inflatie).

Voor de Gemeenschappen werd de omvorming in 2001 van het kijk- en luistergeld van 
een gemeenschapsbelasting tot een gewestelijke belasting gecompenseerd door het 
toekennen aan de drie167 Gemeenschappen van een toelage. Die toelage wordt vooraf 
genomen op de federale opbrengsten van de personenbelasting. Die toelage is alleen 
aan de prijsindex gekoppeld.

Behalve de uitbreiding van de Gewestelijke belastingen kwam er ook grotere fiscale 
autonomie inzake personenbelasting (zie deel 1, pagina XX).

[Uitbreiding van de bevoegdheden voor de Gewesten]

Een aantal nieuwe bevoegdheden werden naar de Gewesten overgeheveld. De be-
voegdheden hadden betrekking op landbouw en zeevisserij, wetenschappelijk onder-
zoek inzake landbouw, buitenlandse handel en de provincie- en gemeentewet. Op die 
manier probeerde men reeds voordien overgedragen bevoegdheden te harmoniseren 
en te vervolledigen.

De middelen die met de bijkomende overgedragen bevoegdheden verband hielden, 
werden eveneens door de federale overheid aan de Gewesten overgedragen.

Ook die bijkomende dotaties worden voorafgenomen op de opbrengst van de per-
sonenbelasting. Net zo worden ze gekoppeld aan de reële economische groei en de 
evolutie van de prijsindex.

De horizontale verdeelsleutels liggen, met uitzondering voor de bijkomende midde-
len met betrekking tot de provincie- en gemeentewet, vast en zijn historisch bepaald 
in functie van een feitelijk behoeftecriterium. De horizontale verdeelsleutel voor de 
bijkomende middelen met betrekking tot de provincie- en gemeentewet is een samen-
gestelde verdeelsleutel.168

167. Vóór 2002 kreeg de Duitstalige Gemeenschap zoals de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap de netto-
opbrengst van het kijk- en luistergeld. Met de regionalisering van het kijk- en luistergeld sinds 2002 krijgt 
ook de Duitstalige Gemeenschap een compenserende toelage. Dat is de uitzondering op de regel dat de 
financiering van de Duitstalige Gemeenschap niet wordt geregeld door de Bijzondere Financieringswet.

168. Concreet wordt het relatief aandeel berekend dat elk Gewest van toegewezen middelen uit personenbelas-
ting (exclusief negatieve term), eventuele solidariteitsbijdrage, trekkingsrechten voor werklozen en middelen 
overgedragen bevoegdheden (landbouw, landbouw&visserij, wetenschappelijk onderzoek landbouw en bui-
tenlandse handel) in het totaal van de aan de Gewesten toegewezen middelen uit personenbelasting (exclusief 
negatieve term), solidariteitsbijdragen, trekkingsrechten voor werklozen en middelen overgedragen bevoegd-
heden (landbouw, landbouw&visserij, wetenschappelijk onderzoek landbouw en buitenlandse handel).
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Tabel 3 – Middelen op basis van BFW voor de Gewesten, 2006 (in €).

art BfW Vg Wg Bhg totaal

Toegewezen gedeelte PB art 33 §4 7.395.617.413 3.216.214.347 1.015.805.196 11.627.636.956

Bijkomende middelen  
overgehevelde bevoegdheden

art 35octies 122.149.277 79.885.333 3.214.782 205.249.392

landbouw (1993) – art 35 ter 57.159.019 35.092.464 0 92.251.483

landbouw & zeevisserij  –
(2002)

art 35 quater 25.083.808 15.39.754 1.062.508 41.544.070

wetenschappelijk   –
onderzoek landbouw (2002)

art 35 quinquies 24.819.617 22.321.287 0 47.140.904

buitenlandse handel (2002) – art 35 sexies 10.958.845 4.765.795 1.505.223 17.229.862

provincie- en gemeentewet  –
(2002)

art 35 septies 4.127.988 2.308.034 647.051 7.083.073

Negatieve term art 33bis 2.404.182.046 1.016.109.572 464.458.014 3.884.749.632

Nationale  
solidariteitstussenkomst

art 48 0 868.177.115 161.406.422 1.029.583.536

Voorafname op de  
PB – gewesten

art 34 5.113.584.644 3.148.167.223 715.968.385 8.977.720.252

Bron: Fod Financiën, Studiedienst.

Tabel 4 – Middelen op basis van BFW voor de Gemeenschappen, 2006 (in €).

art BfW Vg fg Dg totaal

BTW toewijzingen

Toegewezen gedeelte BTW art 39, §2 & 40, §2 6.095.674.444 4.611.816.855 0 10.707.491.299

Bijkomende middelen  
herfinanciering

art 40ter 646.738.805 401.086.734 0 1.047.825.539

Voorafname op de  
BTW – gemeenschappen

art 41 6.742.413.249 5.012.903.589 0 11.755.316.838

PB toewijzingen

Toegewezen gedeelte PB art 46/47 3.430.358.836 1.795.382.962 0 5.225.741.798

Compensatie kijk- en luis-
tergeld

art 47bis 496.090.942 275.143.780 5.323.117 776.557.839

Voorafname op de  
PB – gemeenschappen

 3.926.449.778 2.070.526.742 5.323.117 6.002.299.638

Voorafname BTW en  
PB – gemeenschappen

art 36 10.668.863.027 7.083.430.331 5.323.117 17.757.616.475

Bron: Fod Financiën, Studiedienst.

Tabel 5 – De begrotingsmiddelen voor de Duitstalige Gemeenschap, 2006 (in miljoen euro).

kijk- en luistergeld: 
dotatie ter compensatie

andere ontvangsten totaal

5,3 162,4 167,7

Bron: Fod Financiën, Studiedienst.
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2.1.5 De BfW in werking

Tabellen 3 tot en met 5 geven de bedragen waarop de Gewesten respectievelijk de Ge-
meenschappen recht hadden op basis van de Bijzondere Financieringswet. Die bedra-
gen worden voorafgenomen op de inkomsten van de Federale Overheid. Tabel 6 geeft 
de middelen waarover de Duitstalige Gemeenschap beschikte in 2006. Tabel 7 geeft 
bijkomende middelen voor de Gemeenschappen en Gewesten maar die bedragen zijn 
opgenomen in de zogenaamde Rijksmiddelenbegroting. Tabel 8 geeft de opbrengsten 
van de regionale belastingen.

2.2 Lokale overheden

De lokale of lagere overheid vormt het derde overheidsniveau en wordt formeel ge-
vormd door de provincies, de steden en gemeenten,169 de OCMW’s,170 de Brusselse 
agglomeratie, de polders&wateringen en de intercommunales die geen verhandelbare 
diensten produceren. De steden en gemeenten vormen de belangrijkste component 
van de lokale overheid.

2.2.1 De inkomsten van de lagere overheid

A. Volgens de nationale boekhouding

De lokale overheid beschikt over drie belangrijke financieringsbronnen:
1) fiscale en parafiscale ontvangsten,
2) de niet-fiscale opbrengsten,
3) de inkomensoverdrachten van andere overheden.

De fiscale ontvangen van de lokale overheid werden reeds beschreven in deel 1 (zie 
p. XX).

Naast die (para)fiscale ontvangsten beschikt de lokale overheid ook over inkomens-
overdrachten van andere overheden. Zowel de federale overheid als de Gewesten ken-
nen gemeenten en steden dotaties toe.

Tenslotte zijn er de niet-fiscale opbrengsten die voortvloeien uit de verkoop van goe-
deren en diensten en uit het vermogen.

B. De statistieken gepubliceerd door Dexia

De nationale boekhouding (SEC95) verschilt sterk van de gemeentelijke boekhou-
ding. De jaarlijkse statistieken, gepubliceerd door Dexia, zijn beter geschikt om de 
gemeentelijke financiën te bespreken.

169. Uitgezonderd de gemeentebedrijven met een rechtsvorm
170. Met uitzondering van de ziekenhuizen en rusthuizen van de OCMW’s
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Tabel 6 – Middelen op basis van BFW voor Gemeenschapscommissies en gemeenten BHG, voor-
afname op personenbelasting, 2006 (in €).

a art BfW t BfW Vgc fgc gem Bhg totaal

art 46bis BBW & art 
65bis, BFW

5.743.287 22.973.150 28.716.437 57.432.875

Bron: Fod Financiën, Studiedienst.

Tabel 7 – Begrotingskredieten, 2006 (x1000 euro).

Vg fg Dg Wg Bhg

Trekkingsrechten 261.560 182.235 42.545

Compensatie Dode Hand 39.806

Overdracht agglomeratie BHG 79.649

Dotatie Buitenlandse studenten  31.267  63.954

Bron: Fod Financiën, Studiedienst.

Tabel 8 – Opbrengst van de regionale belastingen, 2006 (x1000 euro).

regionale belastingen Vg Wg Bhg

De belasting op de spelen en weddenschappen 20.924 23.368 13.113

De belasting op de automatische ontspanningstoestellen 35.538 10.546 6.367

De openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken 0 3.200 50

Successierechten 832.985 406.842 293.611

Kijk- en luistergeld 0 194.000 0

De onroerende voorheffing 73.760 25.726 16.534

Registratierechten 1.955 878 538

De verkeersbelasting op de autovoertuigen 796.574 356.757 111.388

De belasting op de inverkeerstelling 180.810 73.192 42.772

Het Eurovignet 80.314 40.023 5.410

Totaal 2.022.860 1.134.532 489.783

Bron: Fod Financiën.

Dexia onderscheidt drie financieringsbronnen voor de gemeenten en steden:
1) de belastingen ten laste van gezinnen en bedrijven,
2) de financiële middelen afkomstig van hogere overheden,
3) opbrengsten uit activiteiten en (onroerend en financieel) vermogen van de ge-

meenten en steden.

In 2006 haalden de Belgische gemeenten en steden evenveel middelen uit belastingen 
als uit transfers van de overheid: beiden leverden 44,4% van de ontvangsten op. De 
eigen middelen stonden in voor 11,2% van de totale ontvangsten.

Dexia wijst ook op regionale verschillen. In Vlaanderen leverden de belastingen 47,2% 
van de ontvangsten op tegenover 41,2% voor de transfers en 11,6% voor de eigen 
middelen. In het Waalse Gewest maakten de belastingen 39,4% van de gemeentelijke 
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middelen uit tegenover 49,8% voor de transfers. Het verschil tussen het Vlaamse en 
Waalse Gewest heeft te maken met een groter belang van het gesubsidieerd gemeen-
telijk onderwijs in het Waalse Gewest en diverse tegemoetkomingen van het Waalse 
Gewest ten gunste van gemeenten in moeilijkheden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hadden de belastingen en de transfers een aan-
deel in de ontvangsten van respectievelijk 45,4% en 44,6%. Met een aandeel van 10% 
kwamen de ontvangsten uit eigen middelen iets lager uit dan in Vlaanderen en Wal-
lonië.

Figuur 1 toont het belang van de lagere en de deelstaatoverheden171 in de totale be-
lastingontvangsten van de EU-landen. Internationaal vergeleken is het aandeel van de 
lokale overheid in de totale belastingontvangsten in België aan de lage kant.

XXXXXXX

[invoegen Figuur 1}
Bron: Fod Financiën.

Tot op zekere hoogte zijn de decentrale sectoren ‘lagere overheid’ en ‘deelstaatover-
heid’ complementair. In de Scandinavische landen Denemarken (DK), Zweden (SE) 
en Finland (FI) is het aandeel van de lagere overheden groot terwijl die landen geen 
deelstaatoverheden kennen.

2.2.2 De uitgaven van de lagere overheid

Met 12 à 14% van de totale overheidsuitgaven en 6,5 à 7% van het BBP komt het 
belang van de lagere overheid in België een stuk hoger uit dan wat het aandeel van de 
belastingontvangsten aangaf. Dat is normaal, omdat de lagere overheid over andere 
financieringsbronnen beschikt dan de (para)fiscale ontvangsten.

171. De Europese nationale rekeningen onderscheiden in 4 EU-landen deelstaatoverheden: België, Duitsland, 
Spanje (ES) en Oostenrijk (AT).
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Maar vermits in andere EU- landen transfers aan de lagere overheid ook een courante 
praktijk zijn, blijft het belang van de lagere overheid in België bescheiden in verge-
lijking tot de Europese gemiddelden, zelfs als dit belang gemeten wordt op basis van 
uitgaven. Dat beeld wijzigt evenwel wanneer alle decentrale overheden in de verge-
lijking worden betrokken. In België komt de som van de uitgaven van de lokale en 
deelstaatoverheden uit op zowat 40% van de totale overheidsuitgaven, goed voor 20% 
van het BBP. Dat is beduidend meer dan bij de EU-partners.

Opvallend is het belang dat de lagere overheid heeft in de overheidsinvesteringen. 
Globaal genomen staan de lagere overheden in de Europese Unie in voor ongeveer 
60% van de overheidsinvesteringen. In België bedraagt dat aandeel maar 50% (of 1% 
van het BBP). Maar wanneer ook de investeringen van de deelstaatoverheden mee 
worden geteld, valt de dominante positie van de decentrale overheden op het gebied 
van de investeringen in ons land duidelijk op.

Tabel 9 – Overheidsuitgaven.

In % overheidstotaal In % BBp

1995 2000 2005 2006 1995 2000 2005 2006

EU25 lagere overheid  24% 24,3% 24,4% 10,9% 11,5% 11,5%

EU15 lagere overhead 21,2% 23,9% 24,2% 24,3% 11,2% 10,9% 11,5% 11,5%

België lagere overhead 12,4% 13,3% 13,9% 14,2%  6,4%  6,5%  7,0%  7,0%

EU25, lagere + deelstaat 33,8% 33,8% 33,7% 15,3% 15,9% 15,8%

EU15, lagere + deelstaat 31,1% 34,1% 34,1% 34,1% 16,4% 15,5% 16,1% 16,1%

België, lagere + deelstaat 38,2% 39,7% 42,2% 42,9% 19,8% 19,5% 21,1% 21,0%

Bron: Eurostat.

Tabel 10 – Overheidsinvesteringen.

In % overheidstotaal In % BBp

1995 2000 2005 2006 1995 2000 2005 2006

EU25 lagere overheid 62,0% 64,8% 59,9% 1,4% 1,4% 1,5%

EU15 lagere overhead 57,0% 61,9% 66,1% 60,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5%

België lagere overhead 41,4% 50,4% 50,6% 57,2% 0,8% 1,0% 0,9% 1,0%

EU25, lagere + deelstaat 70,7% 73,4% 68,0% 1,6% 1,6% 1,7%

EU15, lagere + deelstaat 65,6% 71,0% 75,6% 69,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7%

België, lagere + deelstaat 83,5% 87,3% 88,9% 97,3% 1,6% 1,7% 1,6% 1,7%

Bron: Eurostat.

De Belgische en Europese lagere overheden houden hun ontvangsten en uitgaven vrij 
goed in evenwicht. De begrotingssaldi schommelen rond het budgettair evenwicht. Af-
hankelijk van de conjunctuur en/of electorale cyclus is er een licht overschot of tekort.

Het aandeel van de lagere overheid in de totale overheidsschuld is vrij gering. In 2006 
was in de EU25 het aandeel van de lagere overheid in de geconsolideerde brutoschuld 
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gemiddeld 8,7% (of 5,4% van het BBP). In België stond in dat jaar 5,9% van de totale 
overheidsschuld op naam van de lagere overheid (goed voor 5,2% van het BBP). Voor 
alle Belgische decentrale overheden samen was dit 10,4% (of 9,2% van het BBP).

BIBLIOGRAFIE

Algoed, K., Heremans, D. en Peeters, T. (2007), Voorrang geven aan meer financieel-fiscale verant-
woordelijkheid in een nieuwe staatshervorming, Leuvens Economisch Standpunten, n° 115.

Bayenet,B., Gassner, E., Lentzen, E. en Thys-Clément, F. (2000), Fédéralisme budgétaire: mode 
d’emploi, University of Brussels Press.

Hoge Raad van Financiën, Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit”, oktober 2007, Advies omtrent de 
doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden.

Van Rompuy, P., 2005, De coördinatie van het budgettair beleid in België: een evaluatie, Documen-
tatieblad Financiën, 65e jaargang, n° 1, 1ste kwartaal 2005.

Van Poelvoorde, E., 1989, De nieuwe financieringsregeling van Gewesten en Gemeenschappen: een 
toelichting en een commentaar, mimeo Serv.





HOOFDSTUK 3

Drie vraagstukken over het Belgisch federaal stelsel in zijn 
huidige vorm

Frédérique Denil

1.1 Inleiding

De onderliggende motivaties die aan de basis lagen van de oprichting van het Belgisch 
federaal stelsel in 1980 hadden te maken met verschillende gewestelijke prioriteiten 
inzake de aanwending van de middelen. Vlaanderen wilde haar culturele autoriteit 
uitoefenen, terwijl Wallonië een autonomie inzake economisch bestuur had onder-
handeld. Uit de vergelijking van de begrotingen van de deelstaten in 2008 blijkt dat er 
gevoelige verschillen bestaan in de manier waarop de financiële middelen toegewezen 
worden (CERPE, 2008). Vlaanderen investeert relatief meer in onderwijs, gezondheid 
en onderzoek, terwijl Wallonië en Brussel hun middelen meer gebruiken voor werk-
gelegenheid, economie en transfers aan de lokale overheid. Deze specifieke keuzes 
zijn gedeeltelijk te verklaren door sociaal-economische verschillen, maar liggen ook 
in het verlengde van verschillende gewestelijke voorkeuren, die hebben geleid tot de 
oprichting van een federale Staat. Ze illustreren ook de vrijheid die het huidig federaal 
stelstel biedt om de begrotingskeuzes aan te passen aan lokale voorkeuren.

We zagen in hoofdstuk 2 dat het Belgisch federaal stelsel sinds 1980 vaak hervormd 
werd, in het bijzonder met de totstandkoming in 1989 van het begrotingsfederalisme, 
dat de decentralisatie verankerde van een groot deel van de overheidsuitgaven (on-
derwijs, economie, milieu, enz.). De hervormingen wijzigden sinds 1989 vooral de 
structuur en de financieringsmechanismen van de deelstaten, door uitbreiding van de 
autonomie te koppelen aan herfinanciering. Om het debat over het begrotingsfedera-
lisme in België over de hele periode 1970-2002 te karakteriseren, verwijst G. Pagano 
(2002) naar de magische vierhoek “solidariteit, verantwoordelijkheid, autonomie en 
concurrentie”. Aan de vooravond van een nieuwe institutionele hervorming, waarover 
alle betrokken partijen het eens zijn dat ze er komt, vormt deze vierledige thematiek 
nog steeds de basis van de besprekingen over het begrotingsfederalisme.

Vlaanderen eist een uitbreiding van de autonomie en een vermindering van de expli-
ciete of impliciete institutionele en interpersoonlijke solidariteitsmechanismen. Dat 
zal leiden tot een verhoogde verantwoordelijkheid van de Gewesten en Gemeenschap-
pen, zodat finaal de economische efficiëntie van het Belgische federalisme verbetert. 
Wallonië en Brussel benadrukken het positieve effect van zowel de interpersoonlijke 
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als de institutionele solidariteit, waarmee de Gewesten onder meer hun achterstand 
op vlak van economische ontwikkeling kunnen wegwerken, en betwisten het nefaste 
effect ervan op de verantwoordelijkheid.

Het debat over de volgende institutionele hervorming speelt zich af in de context van 
een diepe economische en financiële crisis die de budgettaire toestand van de federale 
overheid nog benarder gemaakt heeft, en aan de vooravond van de budgettaire kosten 
van de vergrijzing. In deze context speelt de interne coördinatie van de budgettaire 
beleidsmaatregelen een essentiële rol, zodat de overheidsfinanciën niet ontsporen. Het 
gaat dan meerbepaald om de regulering van de financiële interacties tussen de ver-
schillende overheidsniveaus, die vooral bepaald worden door de behoeftes op vlak van 
solidariteit, verantwoordelijkheid, autonomie en fiscale concurrentie.

We behandelen in dit hoofdstuk de inzet en het perspectief van ons federaal stelsel 
inzake solidariteit, coördinatie van het budgettair beleid en fiscale autonomie van Ge-
westen en Gemeenschappen. Daarbij houden we rekening met het huidige institutio-
nele debat en de uitzonderlijke economische situatie.

1.2 Solidariteit en vereveningsmechanismen het Belgisch federaal stelsel

De interpersoonlijke herverdelende functie bevindt zich in België in grote mate op 
het federale vlak. De sociale zekerheid, die het belangrijkste herverdelingsinstrument 
vormt, valt onder haar exclusieve bevoegdheid. De federale overheid bepaalt ook de 
progressiviteit van de personenbelasting, de belangrijkste herverdelende belasting.172 
Op deze manier organiseert de federale overheid de interpersoonlijke solidariteit, in 
lijn met de aanbevelingen van de theorie over begrotingsfederalisme.

In het kader van deze centralisatie zijn er talrijke impliciete of expliciete financiële 
transfers tussen de gewesten, omwille van sociaal-economische verschillen, maar ook 
omwille van de organisatie van ons federaal stelsel.

1.2.1 Interregionale financiële transfers: definitie

Wat verstaan we precies onder het begrip “interregionale financiële transfers” in Bel-
gië?

Concreet identificeren we vier categorieën van financiële stromen die zich voltrek-
ken langs de verschillende overheidsniveaus en die kunnen beschouwd worden als 
interregionale transfers.

Ten eerste kan de door de sociale zekerheid georganiseerde interpersoonlijke solidari-
teit bekeken worden vanuit een gewestelijke dimensie. De interregionale economische 

172. Zoals hierboven vermeld, mogen de Gewesten de progressiviteit van de personenbelasting wijzigen, maar 
mogen deze niet verminderen. Zie hierboven, deel I, pagina XX.
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verschillen impliceren immers dat het relatieve aandeel van Vlaanderen en Brussel173 
in de sociale bijdragen en directe belastingen hoger is dan hun relatieve aandeel in de 
sociale uitkeringen, en omgekeerd voor Wallonië. Bepaalde gewesten zijn dus “auto-
matisch” netto-betalers en andere netto-begunstigden in termen van interpersoonlijke 
solidariteit. Daaruit vloeien impliciete interregionale transfers voort.

Ten tweede, zitten er in ons federaal stelsel ook institutionele solidariteitsmechanis-
men die ervoor zorgen dat de middelen voor de deelstaten niet uitsluitend in verhou-
ding tot hun bijdrage worden verdeeld, maar dat een meer gelijke verstrekking van 
publieke goederen en diensten wordt gegarandeerd op het gedecentraliseerde niveau. 
De bijzondere financieringswet van 1989 voorziet immers expliciet in een solidari-
teits- of vereveningsmechanisme. Het gaat om een financiële transfer van de federale 
overheid naar de Gewesten met een fiscale capaciteit onder het nationale gemiddelde, 
met andere woorden waarvan de ontvangsten inzake personenbelasting (PB) per in-
woner relatief lager zijn. De nationale solidariteitstussenkomst bestaat sinds 1989 en 
wordt berekend door het PB-verschil per inwoner (ten opzichte van het nationale ge-
middelde) te vermenigvuldigen met een forfaitair bedrag174 en met de gewestelijke 
bevolking. In 2006 ging het om een bedrag van ongeveer 1 miljard euro ten gunste van 
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.175

Een derde impliciet solidariteitsmechanisme ligt ingebed in de criteria van de bijzon-
dere financieringswet om de BTW-ontvangsten over de Gemeenschappen te verdelen. 
De verdeling van de BTW in functie van het aantal leerlingen176 en niet in functie van 
de regionale opbrengsten is immers bedoeld om een gelijke dekking van de onderwijs-
behoeften te waarborgen. Historisch gezien werden de BTW-middelen immers toege-
kend aan de Gemeenschappen om de decentralisatie van het onderwijs te financieren. 
Sinds de Lambermont-akkoorden van 2001 werd dit mechanisme van verdeling in 
functie van de “behoeften” echter gevoelig afgezwakt. De reden hiervoor is dat, zoals 
hierboven toegelicht, de bijkomende middelen, die sindsdien aan de Gemeenschappen 
werden toegekend voor de herfinanciering, geleidelijk verdeeld worden volgens de 
zogenaamde PB-verdeelsleutel van de “juste retour”. Het belang van deze verdeel-
sleutel zal nog toenemen, gelet op het groeiende aandeel van de herfinanciering in de 
BTW-transfers in de toekomst.

Er bestaan overigens interregionale financiële transfers, die via de federale begroting 
passeren. De inwoners van een gewest dragen namelijk bij tot de federale ontvangsten 
op een manier die niet noodzakelijk overeenstemt met de federale overheidsuitgaven 
waaruit ze voordeel halen.

Tenslotte kunnen bepaalde interacties tussen de deelstaten aanleiding geven tot im-
pliciete financiële transfers. De gewestelijke beleidsmaatregelen kunnen zo positieve 

173. Op voorwaarde dat de primaire inkomsten gelokaliseerd worden op de werkplek.
174. 11,6 euro in 1989, dat wordt geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex.
175. Zie hierboven, pagina XX.
176. Aantal leerlingen die regelmatig ingeschreven zijn in het onderwijs van elke Gemeenschap, hetzij een 

indicator die de relatieve behoeften in het lager en secundair onderwijs raamt.
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of negatieve “spill-over” effecten genereren voor de inwoners van een ander gewest 
(Cattoir en de Callatay, 2007, p. 604). De dotatie aan de MIVB van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest komt bijvoorbeeld ten goede van alle Vlaamse en Waalse pen-
delaars, en de subsidies aan de gewestelijke luchthavens spelen ook in het voordeel 
van reizigers uit de andere gewesten.

De institutionele solidariteit en de vereveningsmechanismen die zij voorziet vormen 
slechts een deel van de financiële transfers ten gunste van de inwoners van een gewest. 
De institutionele benadering, die werd geconcretiseerd door de bijzondere financierings-
wet, definieert de institutionele solidariteitsmechanismen als verticale transfers van de 
federale overheid naar de deelstaten. Verder in dit hoofdstuk zullen wij echter de voor-
keur geven aan de economische benadering, die de financiële stromen tussen de ‘territo-
riale’ entiteiten berekent, zonder rekening te houden met het overheidsniveau waarlangs 
zij passeren. De institutionele solidariteit zal echter verschillende keren aan bod komen, 
omdat de organisatie ervan specifiek is voor ons federaal stelsel en overigens wordt be-
invloed door het niveau en de evolutie van het geheel van interregionale transfers.

1.2.2 De grootte van de financiële solidariteitstransfers

De methode om de interregionale financiële transfers te evalueren bestaat er in het 
algemeen in de gewestelijke netto-begrotingssaldi te ramen. Deze saldi worden ge-
definieerd als het positieve of negatieve verschil tussen de – vooral fiscale – over-
heidsontvangsten uit een gewest en de overheidsuitgaven die kunnen toegewezen 
worden aan dit gewest. Een positief saldo betekent dat een gewest een netto-betaler is 
in termen van interregionale transfers en een negatief saldo dat een gewest een netto-
begunstigde is.

Tabel 11 – Ramingen van de interregionale transfers tussen de Belgische Gewesten ((+) gewest is 
netto-betaler, (–) gewest is netto-begunstigde).

(Miljard euro) gegevens Vlaanderen Brussel Wallonië

BNB (2008) 2005 5,8  0,2 -6,1

Meunier, Mignolet & Mulquin (2007) 2005 5,6  0,6 -6,2

Van Gompel & Van Craeynest (2004)* 2003 6,6 -1,2 -5,4

Cattoir & de Callatav (2007)** 2001 3.8  1,3 -5.1

(% gewestelijk BBP) Vlaanderen Brussel Wallonië

BNB (2008) 2005 3,4%  0,4% -8,2%

Meunier, Mignolet & Mulquin (2007) 2005 3,2%  1,0% -8,7%

Van Gompel & Van Craeynest (2004)* 2003 4,2% -2,3% -8,4%

Cattoir & de Callatay (2007)** 2001 2,6%  2,6% -8,4%

(*) Studie uitgevoerd voor de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van de 
Vlaamse Gemeenschap (Abafim).

(**) Herzieningen van de ramingen van De Boeck & Van Gompel (2002) door bepaalde aanbevelingen van de 
Commissie te integreren voor de studie van de evaluatie van de interregionale transfers (lokalisatie van de 
ontvangsten op de werkplek).

Bron: Nationale Rekeningen, eigen berekeningen.
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De evaluatie van deze financiële stromen tussen de deelstaten heeft aanleiding gege-
ven tot verschillende kwantificeringsoefeningen. De resultaten daarvan verschillen 
door het gebruik van verschillende methodologieën inzake de gewestelijke verdeling 
van de totale overheidsontvangsten en -uitgaven.177

Al de studies concluderen dat de financiële transfers ten gunste van Wallonië iets ho-
ger liggen dan 8% van zijn gewestelijke BBP. Dit stemt overeen met een bedrag van 
ruim 6 miljard euro in 2005. Vlaanderen is in elk geval altijd een netto-betaler van 
transfers. De ramingen verschillen vooral op vlak van de grootte van de netto-transfers 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dus onrechtstreeks inzake de globale om-
vang van de Vlaamse bijdrage in de financiering van de andere gewesten.

Deze verschillen zijn grotendeels toe te schrijven aan de manier waarop het pendel-
verkeer en de multiregionale ondernemingen verrekend worden. Door de voorkeur 
te geven aan het criterium “werkplaats” om de PB-ontvangsten en de opbrengst van 
sociale bijdragen gewestelijk toe te wijzen, menen Cattoir & de Callatay dat het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 2,6% van zijn gewestelijke BBP bijdraagt in de 
financiering van Wallonië. Het BHG behoort dan duidelijk tot de categorie van de 
netto-betalers, zodat de financiële transfers uit Vlaanderen gerelativeerd worden. In de 
andere drie ramingen worden de PB en de bijdragen gewestelijk toegewezen volgens 
de officiële woonplaats (domicilie), waardoor de bijdrage van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest sterk vermindert.

De resultaten van Van Gompel en Van Craeynest (2004) wijzen zelfs op een netto-
bijdrage van Vlaanderen aan het BHG, die 2,3% bedraagt van zijn gewestelijke BBP. 
De redenen hiervoor zijn specifieke methodologische keuzes, zoals de verdeling van 
de BTW-ontvangsten volgens de gewestelijke toegevoegde waarde (gecorrigeerd voor 
het pendelverkeer) en niet volgens de consumptie, en de verdeling van de bedrijfssub-
sidies volgens de niet-gecorrigeerde bruto toegevoegde waarde.178

De schattingen van de transfers hebben dus gemeen dat Vlaanderen bijdraagt tot de fi-
nanciering van Wallonië, in die mate dat de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest sterk moet gerelativeerd worden. De evaluatie van het BHG hangt af van de 
onderliggende hypothesen die gebruikt worden om de transfers te berekenen, vooral 
dan van de keuze tussen woonplaats of werkplaats als toewijzingscriterium voor de 
fiscale ontvangsten.

1.2.3 De evolutie van de interregionale transfers

De evolutie van de interregionale transfers doorheen de tijd is minstens even belang-
rijk als de analyse van de transfers op één gegeven moment. Op deze manier wordt 
namelijk duidelijk in welke mate deze transfers toevallig, permanent of tijdelijk zijn. 
Dit verrijkt het institutionele debat over deze kwestie.

177. Zie het kaderstuk op pagina 5.
178. Zie Cattoir & de Callatay, 2007, p. 611-614.
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Voornaamste methodologische opties voor de raming van de interregionale trans-
fers

De essentiële moeilijkheid, die de raming van de interregionale transfers met zich mee-
brengt, is de verdeling van de totale overheidsontvangsten en -uitgaven tussen de ver-
schillende gewesten. Zoals vermeld in Meunier en al. (2007) is deze moeilijkheid van 
conceptuele aard (de ‘correcte’ verdeling uitwerken) en van praktische aard (beschikken 
over statistische gegevens om het gekozen criterium toe te passen). We benadrukken in 
het bijzonder de volgende methodologische opties:

De (fiscale) overheidsontvangsten kunnen gewestelijk verdeeld worden volgens  –
het criterium “woonplaats” van de belastingplichtige (maatschappelijke zetel in de 
Ven.B.) of het criterium “werkplaats” (exploitatiezetel). Bepaalde empirische studies 
combineren beide benaderingen, waarbij de ontvangsten uit de PB, de sociale bij-
dragen en de indirecte belastingen toegewezen worden volgens de woonplaats van 
de belastingplichtige, en de ontvangsten uit de Ven. B. volgens de exploitatiezetel 
(of een gelijkaardige indicator) van de ondernemingen (NBB, 2008 en Meunier en 
al. 2007 met name). De Studiecommissie voor de methodologie die gebruikt werd 
in de analyse van de interregionale transfers, heeft er daarentegen voor gekozen om 
een dergelijke combinatie te vermijden en de transfers achtereenvolgens te ramen 
volgens beide benaderingen (cf. Cattoir & de Callatay). De keuze van het toewij-
zingscriterium voor de ontvangsten heeft gevolgen op de gewestelijke verdeling er-
van, rekening houdend met het pendelverkeer uit Wallonië en Vlaanderen naar het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het criterium “werkplaats” is duidelijk voordeliger 
voor het BHG in termen van transfers.
De vraag stelt zich of de totale uitgaven in rekening gebracht moeten worden bij het  –
bestuderen van de transfers, met andere woorden of zij allemaal geïntegreerd moe-
ten worden in de berekening van een gewestelijke verdeelsleutel van de uitgaven. 
Volgens bepaalde studies hebben de overheidsuitgaven, die niet verbonden zijn met 
de sociale uitkeringen en de inkomens- en vermogenstransfers, immers een recht-
streekse productieve tegenhanger waardoor ze geen invloed mogen hebben op de 
gewestelijke toewijzing van de uitgaven voor de berekening van de transfers.(179)

Het bijzondere geval van de gewestelijke verdeling van de rentelasten van de staats- –
schuld vormt een probleem op zich, tenminste wanneer deze rentelasten in aan-
merking worden genomen voor de berekening van de transfers. Deze verdeling zou 
immers rekening moeten houden met een dubbel criterium: dat van het gewest dat 
geniet van de goederen en diensten die door de accumulatie van overheidstekorten 
werden gefinancierd, en dat van het gewest dat de intresten betaalt op de staats-
schuld. Meunier en al. (2007) rekenen de intresten van de staatsschuld toe aan de 
gewesten à rato van het aandeel van de gewesten in de personenbelasting. Impliciet 
is dit een vertekening ten gunste van hen die van de op de schuld betaalde intresten 
genieten.

179. Het gaat bijvoorbeeld om de wedden, de aankopen van goederen en diensten, de investeringsuitgaven, 
enz. De uitgaven moeten echter aangerekend worden aan de verschillende gewesten om de netto begro-
tingssaldi te ramen. In dit geval wordt soms een “bevolkingssleutel” gebruikt (NBB, 2008) of wordt de 
uitgewerkte verdeelsleutel op basis van de transferuitgaven geëxtrapoleerd.
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De NBB (2008) toont aan dat Vlaanderen, in de periode 1995-2005 (het laatste decen-
nium waarvoor statistieken beschikbaar zijn), netto-betaler was in termen van trans-
fers. In % van het bbp is de transfer weliswaar gedaald, door het groeiend aandeel in 
de sociale uitkeringen voor pensioenen. De Brusselse bijdrage is eveneens positief 
over de hele periode, maar is sinds 2000 gedaald omwille van de ongunstige evolutie 
van het gemiddelde primaire inkomen van zijn inwoners. Wallonië tenslotte geniet 
over de hele periode van financiële transfers die licht dalen ten opzichte van het bbp, 
door de relatieve verslechtering van de positie van de twee andere gewesten.

Met een projectie van de interregionale transfers tot 2030 legt de NBB de nadruk 
op de doorslaggevende rol van de demografische en werkgelegenheidsvooruitzich-
ten in de evolutie van de transfers. De demografische vooruitzichten verbeteren de 
relatieve positie van Wallonië en vooral van Brussel, waar het aandeel van de be-
roepsbevolking stijgt. Daarom zal de Brusselse bijdrage in termen van transfers tegen 
2030 aanzienlijk toenemen (tussen +0,6% en +1% van het bbp), ongeacht het scenario 
van de gewestelijke economische groei. Het Waals Gewest zou in alle gevallen netto-
begunstigde blijven, maar met een dalende trend. Vlaanderen, waarvan de bijdrage 
zal verminderen door het grote aantal mensen dat op pensioen zal gaan, zou slechts 
in geval van convergentie van de gewestelijke economische groeivoeten tegen 2030 
netto-begunstigde worden.

1.2.4 transfers in perspectief

De interregionale financiële transfers zijn, zowel voor de interpersoonlijke als de in-
stitutionele solidariteit, alleszins het gevolg van een maatschappelijke voorkeur voor 
gelijkheid en herverdeling. Maar ze kunnen ook verantwoord worden op grond van 
efficiëntie-argumenten. In de mate dat het Waals Gewest een belangrijke handelspart-
ner is van Vlaanderen, is het efficiënt om de economische heropstanding in het Zuiden 
van het land financieel te ondersteunen, en in het bijzonder de omschakeling van de 
traditionele industriegebieden.

Maar de aanhoudende transfers, al vele jaren lang, van aanzienlijke middelen ten 
gunste van dezelfde gewesten, oefenen druk uit op de institutionele organisatie van 
het Belgisch federalisme en in het bijzonder op de financieringsmechanismen van de 
deelstaten. Die mechanismen zouden de gewesten meer moeten responsabiliseren, in 
het bijzonder de gewest(en) die de transfers ontvangen. Dat leidt naar een vraag om 
meer fiscale autonomie, naar het in vraag stellen van de nationale solidariteitstus-
senkomst en de financiering van het onderwijs op basis van het aantal leerlingen, en 
het in overweging nemen van de regionalisering van bepaalde takken van de sociale 
zekerheid.

We maken hier drie bedenkingen bij het in vraag stellen van de transfers op vlak van 
het vereveningsmechanisme en de interpersoonlijke solidariteit.
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1.2.4.1A. Internationale vergelijking van de interregionale financiële stromen

De eerste bedenking plaatst de analyse van de interregionale financiële stromen in 
internationaal perspectief en evalueert de relatieve omvang ervan. Volgens een studie 
ter voorbereiding van het derde verslag van de Europese Commissie over de eco-
nomische en sociale cohesie (Begg 2003 in Meunier & al., 2007), situeren de inter-
regionale transfers in België zich in dat geval op het Europese gemiddelde. Tegelijk 
hebben Meunier, Mignolet en Mulquin (2007) de interpersoonlijke transfers tussen de 
gewesten in 2003 internationaal vergeleken. Ze vergeleken daartoe het verschil tussen 
het primair inkomen en het beschikbaar inkomen van de gezinnen in een gewest ten 
opzichte van het nationale gemiddelde.180 Uit deze vergelijking blijkt dat de Vlaamse 
bijdrage, in termen van interpersoonlijke solidariteit, relatief gezien minder hoog is 
dan die van rijke gewesten in andere Europese landen, zoals Duitsland, Spanje, Italië, 
Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. De ratio van het beschikbaar en primair inko-
men, elk ten opzichte van het nationale gemiddelde, bedroeg bijvoorbeeld 98% voor 
Vlaanderen, tegen 96% voor de Spaanse regio’s die bijdragen, 93% voor de Britse 
rijkere regio’s of 88% voor de Franse rijkere regio’s. Dit resultaat werd ruimschoots 
bevestigd door de NBB (2008), die stelt dat het (interpersoonlijke) herverdelingsper-
centage tussen Vlaanderen en Wallonië tot de laagste percentages van de Europese 
landen behoort.

De transfers op vlak van solidariteit en verevening zijn dus zeker geen typisch Bel-
gisch verschijnsel. De omvang ervan toont dat het gaat om een wezenlijk bestanddeel 
in de organisatie van de Europese en de federale economieën, dat op korte termijn 
moeilijk te wijzigen is. Hervormingen, die eventueel in andere federale Europese lan-
den werden uitgevoerd, zouden zeker een interessante inspiratiebron kunnen zijn.

1.2.4.2B. Transfers en incentieven

De tweede bedenking stelt de vraag in welke mate de interregionale financiële transfers 
de incentieven kunnen uithollen. De gewesten, die door de andere entiteiten worden 
gefinancierd, zouden weinig incentieven hebben om zich economisch te ontwikkelen, 
vermits dat zou leiden tot de stopzetting van de transfers. Ook de rijke gewesten zou-
den weinig geneigd zijn om hun inkomsten te verhogen, vermits deze toename vooral 
voordelig zou zijn voor de armste gewesten. Dit afremmend effect van de transfers 
werd, op het vlak van de interpersoonlijke transfers, betwist door Meunier, Mignolet 
en Mulquin (2007). Zij gaan er eerder van uit dat transfers een stimulerend effect heb-
ben op de economische groei van de begunstigde gewesten.

180. Het primair inkomen is de rechtstreekse tegenprestatie van de productieve activiteit, terwijl het beschik-
baar inkomen gelijk is aan het primair inkomen verminderd met de fiscale en parafiscale heffingen en 
vermeerderd met de transfers. In de welvarende gewesten is het aandeel van het primair inkomen van de 
gezinnen in het nationale totaal hoger dan dit van het beschikbaar inkomen en omgekeerd in de armere 
gewesten. Met de ratio van het beschikbaar en het primair inkomen van een gewest, elk ten opzichte van 
het nationale gemiddelde, kan de omvang van de interpersoonlijke solidariteit ten gunste van dit gewest 
(> 1) of uit dit gewest (<) geëvalueerd worden.
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Wat betreft het institutionele solidariteitsmechanisme in de bijzondere financierings-
wet, komen Algoed en Heremans (2008) tot interessante resultaten. Ze berekenen 
de elasticiteit van de ontvangsten van de regionale middelen ten opzichte van het 
regionale BBP en tonen aan dat deze elasticiteit positief en groter dan één is voor 
het Vlaams Gewest, lager dan één voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en licht 
negatief voor het Waals Gewest. Het Vlaamse Gewest heeft met andere woorden een 
duidelijk budgettair incentief om haar economische groei te stimuleren. Een toename 
van het regionaal BBP leidt tot immers tot een meer dan proportionele groei van haar 
ontvangsten. Het institutionele solidariteitsmechanisme heeft derhalve geen contra-
productief effect. Voor het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen 
bekomen ze een ‘overcompensatie’ via de nationale solidariteitstussenkomst. Die zou 
deze regio’s er kunnen toe aanzetten om op vlak van hun regionale ontwikkeling eer-
der een status-quo na te streven. Het spreekt wel voor zich dat een dergelijke conclusie 
moet genuanceerd worden.

Om te beginnen lijkt het politiek niet evident te zijn om dergelijke financiële afhan-
kelijkheid blijvend te accepteren. Maar ook verschillende andere argumenten kunnen 
het niet-stimulerend effect van het solidariteitsmechanisme nuanceren.

Ten eerste geldt de redeneringdie op het niveau van de Gewesten werd gemaakt, niet 
voor de Gemeenschappen. Die krijgen ook wel een deel van hun middelen uit de 
personenbelasting à rato van hun bijdrage (‘juste retour’ dus), maar voor de gemeen-
schappen is er geen solidariteitsmechanisme. Rekening houdend met de financiële 
interacties tussen het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Frans-
talige Gemeenschap, lijkt het relevanter om de impact van een verhoging van het 
regionale BBP te bekijken op basis van de totale ontvangsten van Gewest en Gemeen-
schap samen. Bovendien zijn de asymmetrische resultaten tussen de drie Gewesten 
toe te schrijven aan het feit dat de nationale solidariteitstussenkomst ten laste van de 
federale begroting valt. Daardoor weegt een toename van de economische divergentie 
tussen de gewesten op korte termijn niet op de begroting van de relatief rijkere Gewes-
ten, maar wel enkel op die van de federale overheid.181

Dit brengt ons trouwens tot de vraag van de financiële houdbaarheid van dit federale 
overheidsniveau. In het kader van een coöperatief federalisme gaan we er immers van 
uit dat de deelstaten de financiële houdbaarheid van de federale overheid mee als doel-
stelling opnemen, op zijn minst via de coördinatie van het budgettair beleid.

1.2.4.3C. Transfers en fiscale autonomie

De derde en laatste bedenking relativeert het effect van fiscale autonomie op de trans-
fers die volgen uit het solidariteitsmechanisme. In een recente studie toont de OESO 
aan (2009, p. 9) dat landen waarbij de fiscale autonomie van de gedecentraliseerde 

181. Wanneer de institutionele benadering van de transfers wordt vervangen door de economische definitie 
van deze transfers, blijken de als nationale solidariteitstussenkomst doorgestorte bedragen uiteraard een 
Vlaamse bijdrage ten gunste van Wallonië en Brussel te zijn.
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entiteiten groot is, ook gekenmerkt worden door een sterke interregionale fiscale her-
verdeling.

Hiervoor zijn er twee verklaringen. In een land met sterk gedecentraliseerde fiscale 
bevoegdheden, wordt de maatschappelijke voorkeur voor gelijkheid en herverdeling, 
geïmplementeerd via interregionale transfers op basis van verschillen in fiscale ca-
paciteit. Daarnaast kan verhoogde fiscale autonomie ook leiden tot een verkeerde al-
locatie van de middelen, rekening houdend met de mobiliteit van de belastbare grond-
slagen en met de ‘spill-over’-effecten (“adverse selection”, “free-riding”, enz.). Deze 
inefficiënties zijn kleiner als er interregionale transfers zijn.

De OESO-studie toont aan dat een verhoogde fiscale autonomie niet automatisch de 
afschaffing van de institutionele solidariteitsmechanismen impliceert, maar integen-
deel zelfs de omvang ervan kan uitbreiden. De Hoge Raad van Financiën (HRF) had 
zich overigens in 1998 in die zin uitgesproken.182

1.3 Coördinatie van het budgettair beleid: stand van zaken en 
uitdagingen

Coördinatie van het budgettair beleid vervult in een federale staat in zekere zin een 
regulerende rol en beoogt verschillende, onderling samenhangende, doelstellingen.

Ten eerste heeft de coördinatie als doel de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
middellange en lange termijn te waarborgen. In een context van gedeeltelijke, maar 
vaak toenemende decentralisatie van de fiscale en budgettaire bevoegdheden kan de 
houdbaarheid immers in het gedrang komen. In het algemeen internaliseren de deel-
staten immers de effecten van hun begrotingsbeleid op het economisch en financieel 
stelsel niet. De deelstaten kunnen zich dan strategisch opstellen, met als gevolg een 
“moral hazard”-probleem. Dit betekent dat de deelstaten een laks begrotingsbeleid 
voeren, omdat ze anticiperen op een financiële reddingsoperatie of een “bail-out” van 
de centrale overheid. De centrale overheid stelt zich in dat geval garant voor hun le-
ningen, of neemt maatregelen die de financiële markten als een garantie zien.

Dit gedrag wordt nog versterkt wanneer de financieringsstructuur van de deelstaten 
resulteert in een begrotingsonevenwicht, waarbij de eigen ontvangsten niet voldoende 
zijn om de bevoegdheden te financieren die werden toegekend en waarvoor verticale 
financiële transfers noodzakelijk zijn.183 Daaruit resulteert in dit geval een groei van 
de overheidsuitgaven, die groter is dan het optimale niveau (OESO, 2005). In de theo-
rieën van de tweede generatie over begrotingsfederalisme kwam dit strategisch gedrag 
uitvoerig aan bod.184

182. Cf. HOGE RAAD VAN FINANCIEN (1998), pp. 160-161.
183. Voor de kwantificering van dit verticaal fiscaal onevenwicht, zie tabel 5 hieronder op pagina xx. Daar 

bespreken we ook de voorstellen om via een uitbreiding van de fiscale autonomie dit onevenwicht te ver-
minderen.

184. Zie hierboven, hoofdstuk 1.
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Een andere, meer pragmatische rechtvaardiging voor de coördinatie van het budgettair 
beleid verwijst naar de coördinatie van de beleidsmaatregelen op internationaal en in 
het bijzonder op Europees vlak. In de Europese federale landen, waaronder België, 
werd de budgettaire coördinatie tussen de centrale overheid en de deelstaten begin 
jaren ’90 versterkt. De aanleiding hiervoor was het convergentieproces met het oog 
op deelname aan de monetaire unie. Hiervoor werden aan de lidstaten strikte begro-
tingsregels opgelegd voor vorderingen en schulden, de zogenaamde Maastrichtnorm. 
Men ging daarbij uit van het principe dat alle overheidsniveaus hun steentje moesten 
bijdragen om deze norm te halen.

De coördinatie van het budgettair beleid binnen een federaal stelsel resulteert in be-
grotingsregels inzake het netto te financieren saldo, leningen en groeitempo van de 
ontvangsten en/of uitgaven. Deze regels worden toegepast op basis van een gepast in-
stitutioneel proces (administratieve controle, institutionele coöperatie – OESO, 2003, 
p. 221). Bepaalde landen integreren ook efficiëntiedoelstellingen in deze coördinatie. 
Daardoor neemt het belang ervan nog toe, wat automatisch leidt tot een inperking 
van de budgettaire autonomie van de deelstaten. De begrotingsregels worden in dat 
geval uitgebreid tot outputindicatoren op vlak van geproduceerde publieke goederen 
en -diensten. Tenslotte merken we op dat de coördinatie van het budgettair beleid 
vooral betrekking heeft op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en dat ze de 
stabilisatiefunctie die de overheid uitoefent niet mag doorkruisen. Dit betekent dat de 
begrotingsregels voldoende soepel moeten zijn om niet procyclisch te zijn.

Hierna beschrijven we de concrete coördinatiemechanismen die in België bestaan. 
Daarna onderzoeken we de resultaten van deze budgettaire coördinatie. We eindi-
gen met een evaluatie van deze coördinatiemechanismen, door na te gaan of ze een 
positief effect hadden op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en of dit in de 
toekomst zo zal blijven.

1.3.1 coördinatiemechanismen in België

De coördinatie van het Belgisch begrotingsbeleid is vooral gebaseerd op de samen-
werkingsakkoorden tussen de deelstaten en de federale overheid enerzijds, en de aan-
bevelingen van de afdeling “financieringsbehoeften” van de Hoge Raad van Financiën 
anderzijds.

De samenwerkingsakkoorden leggen traditioneel een meerjarentraject – gewoonlijk 
voor 5 jaar – vast voor het netto te financieren saldo per entiteit.185 Dit meerjarentraject 
is gebaseerd op de beslissing van de Interministeriële Conferentie voor Financiën en 
Begroting, waaraan vertegenwoordigers van de federale regering, de regeringen van 
de gemeenschappen en de gewestelijke regeringen deelnemen.186

185. Ten minste in de meest recente versies ervan (december 2000 en juni 2005).
186. Het gaat om de Eerste Minister, de Minister van Financiën en de Minister van Begroting van de federale 

regering, de Ministers-Presidenten en Ministers van Begroting van de gewestelijke regeringen en de rege-
ringen van de gemeenschappen.
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Het eerste Samenwerkingsakkoord werd in 1994 gesloten, in het kader van het con-
vergentieproces dat moest leiden tot de Belgische intrede in de Economische en 
Monetaire Unie van de Eurozone. Het akkoord voorzag een maximum plafond voor 
de deficits van elke entiteit in 1995 en 1996, en een stabilisatie van hun verhouding 
schulden/ontvangsten vanaf 2000. De implementatie van deze principes werd ver-
lengd tot 1999.

In de periode na de convergentie legde het Stabiliteits- en Groeipact voor de Euro-
pese economieën een terugkeer naar het begrotingsevenwicht op en de geleidelijke 
opbouw van begrotingsoverschotten op middellange termijn (NBB, 2008). In deze 
context stipuleerde het Samenwerkingsakkoord van 24 november 1999 een doelstel-
ling van begrotingsevenwicht voor alle deelstaten tegen 2010. Deze doelstelling werd 
daarna gebruikt als basishypothese voor de begrotingstrajecten van de laatste twee 
Samenwerkingsakkoorden (december 2000 en juni 2005).

Deze budgettaire normeringen van de deelstaten zijn gebaseerd op aanbevelingen van 
de afdeling “financieringsbehoeften” van de Hoge Raad van Financiën (HRF). Deze 
Raad werkt meerjarige trajecten inzake begrotingssaldi uit. Ze zijn gebaseerd op een 
referentiescenario met betrekking tot de overheidsontvangsten en -uitgaven, dat ver-
enigbaar is met houdbare overheidsfinanciën. De afdeling “financieringsbehoeften” 
van de HRF werd opgericht door de bijzondere financieringswet voor de financiering 
van de Gemeenschappen en de Gewesten (BFW) van 1989 (art. 49 §6). Haar doelstel-
ling bestaat erin, in een context van een gedeeltelijke decentralisatie van de budget-
taire en fiscale bevoegdheden, de ‘financieringsbehoeften’ van elk overheidsniveau te 
evalueren om “verstoringen van het interne en externe monetaire evenwicht te vermij-
den en een structurele ontsporing van de financieringsbehoeften te voorkomen”. Op 
die manier vormde de BFW van 1989 dus een eerste verankering van de beleidscoör-
dinatie vanaf de invoering van het begrotingsfederalisme.

Tabel 12 – Verschil tussen de gerealiseerde begrotingssaldi en de doelstellingen voor de verschil-
lende entiteiten per subperiode (miljoen euro).

1992-1999 2000-2007

totaal gemeenschappen en gewesten 2.536,7 2.382,6

Vlaamse Gemeenschap 2.296,2 2479,0

Franstalige Gemeenschap -307,4 97

Waals Gewest 389,9 -344,3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 212,5 107,3

Bron: HRF, INR, eigen berekeningen.

De toenemende bezorgdheid van de federale overheid om geleidelijk aan te anticipe-
ren op het effect van de vergrijzing op de openbare financiën leidde tot een tweede 
element in de coördinatie van het budgettair beleid. Daarom heeft ze de opdracht van 
de afdeling van de HRF uitgebreid met de wet van 5 september 2001 tot waarborging 
van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een 
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Zilverfonds (art. 9): “De aanbevelingen met betrekking tot het begrotingsbeleid van de 
overheid, vervat in het jaarlijks advies van de afdeling “Financieringsbehoeften van de 
overheid” van de Hoge Raad van Financiën houden in het bijzonder rekening met het 
verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing”.

Een derde coördinatiemechanisme, dat nauw aansluit bij het hierboven beschreven 
mechanisme, heeft betrekking op de controle door de federale overheid van de mo-
gelijkheid van de Gemeenschappen en Gewesten om leningen af te sluiten. Zoals 
bepaald in artikel 49 van de BFW van 1989, kan de Minister van Financiën, op basis 
van een advies van de afdeling “financieringsbehoeften” van de HRF, de ontleenmo-
gelijkheid van een Gemeenschap of een Gewest beperken voor maximum twee jaar. 
Dit mechanisme werd echter nog nooit toegepast.

De begrotingsregels, die de coördinatie van het budgettair beleid in België regelen, 
hebben dus betrekking op de begrotingssaldi en de overheidsschuld. In de literatuur 
vinden we echter ook regels op vlak van ontvangsten en/of uitgaven. Maar in België is 
een strikte groeinorm van de uitgaven van de deelstaten nooit van toepassing geweest. 
Enerzijds wordt de invoering van een eenduidige regel voor alle entiteiten belemmerd 
door de economische en financiële verschillen tussen de Belgische gewesten. Ander-
zijds past een gedifferentieerde norm niet in het principe van de autonomie inzake 
budgettair beleid van de gemeenschappelijke en gewestelijke overheden.

1.3.2 Werking van de coördinatie van het begrotingsbeleid

In deze sectie gaan we na in welke mate de deelstaten de normen met betrekking tot 
de financieringssaldi naleefden in de periode 1992-2007 en hoe die normen de evolu-
tie van de totale uitgaven beïnvloed hebben. Grafiek 2 toont het jaarlijks verschil per 
entiteit en voor alle entiteiten samen tussen het werkelijke netto te financieren saldo 
en de begrotingsdoelstelling van de afdeling “financieringsbehoeften” van de HRF en/
of de samenwerkingsakkoorden.

Tabel 12 hieronder toont hoe alle deelstaten samen hun budgettaire doelstellingen van 
1992 tot 1999 ruimschoots respecteerden en zelfs beter deden. Zowel in de periode 
1992-1999 als in de periode na de convergentie naar Maastricht, is het totale verschil 
ten opzichte van de doelstelling positief. In de tweede periode is het verschil wel klei-
ner ten opzichte van het BBP. Het verschil is vooral, maar niet uitsluitend, te danken 
aan de realisaties van de Vlaamse Gemeenschap. Tussen 1992 en 2007 overtrof de 
Vlaamse Gemeenschap immers beter haar begrotingsdoelstellingen met in totaal bijna 
5 miljard euro.

Voor de andere entiteiten toont de schommeling van de verschillen rond de waarde 
0 in grafiek 1 aan dat hun realisaties nauwer samenhangen met hun engagementen. 
De begrotingstoestand van de Franse Gemeenschap is over de periode 2000-2007 
gevoelig verbeterd: de gerealiseerde saldi overtreffen lichtjes de doelstellingen. De 
omgekeerde evolutie doet zich voor in het Waals Gewest en in mindere mate in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is grotendeels toe te wijten aan de slechte begro-
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tingsresultaten van deze entiteiten in 2004, die pas onlangs werden ingeboekt omwille 
van retroactieve herzieningen door de nationale boekhouding.187

Grafiek 1 – Gerealiseerde begrotingssaldi en doelstellingen: totaal verschil en verschil per entiteit 
(miljoen euro).
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Bron: HRF, INR.

Grafiek 2 illustreert de budgettaire trajecten van de primaire uitgaven van Entiteit I 
(federale overheid + sociale zekerheid) en van de Gemeenschappen en Gewesten, 
zoals die volgen uit de naleving van de regels op basis van de budgettaire coördinatie 
in de periode 1992-2007. De primaire uitgaven in volume worden uitgedrukt in per-
centage van het reële trend-BBP. In het algemeen neemt men aan dat de groei van de 
uitgaven neutraal is wanneer ze aan hetzelfde ritme groeien als het BBP (exclusief 
cyclische werkloosheid) (cf. kader pagina 47).

187. Sommige verrichtingen inzake kredietverlening en deelnemingen (zonder invloed op het saldo) werden 
geherclasseerd bij de kapitaaltransfers (overheidsuitgaven); dit had vooral een invloed op de resultaten van 
het jaar 2004. Zonder deze herzieningen zou het verschil ten opzichte van de begrotingsdoelstelling zowel 
in het Waalse Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest positief zijn geweest. Toch opteerde men 
ervoor om deze herzieningen op te nemen zodat de duidelijkheid en de transparantie van de begrotings-
norm toeneemt en zodat alle verrichtingen mee opgenomen worden in deze begrotingsnorm. Uiteindelijk 
wordt de efficiëntie van de regels inzake begrotingscoördinatie hierdoor verbeterd. Bovendien moet de 
naleving van de normen geëvalueerd worden in het licht van de ex-post saldi en niet van de ex-ante budget-
taire vastleggingen.
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Grafiek 2 – Gecorrigeerde primaire uitgaven in volume, in % van het reële trend-BBP.
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Gecorrigeerde finale primaire uitgaven, in volume en in percentage van het trend-BBP

Het Trend-BBP wordt gedefinieerd als een gewogen voortschrijdend gemiddelde van 
het effectief BBP, bepaald op basis van een ‘Hodrick Prescott’-filter.

‘Gecorrigeerde’ finale primaire uitgaven zijn overheidsuitgaven zonder rentelasten en 
zonder transfers aan de andere overheidsniveaus. Ze worden gecorrigeerd, vooral om 
rekening te houden met de bevoegdheidstransfers tussen de administraties, maar ook 
met de eenmalige verrichtingen in de beschouwde periode; daardoor zijn ze vergelijk-
baar in de tijd en tussen de overheidsniveaus.

De evolutie van de finale primaire uitgaven ten opzichte van het reële trend-BBP toont 
de (restrictieve, expansieve, neutrale) trend van het begrotingsbeleid van een overheids-
niveau, door de invloed op de uitgaven van niet-discretionaire factoren weg te werken. 
Door de uitgaven in % van het BBP uit te drukken, wordt rekening gehouden met het ef-
fect van de economische groei op de stijging van de uitgaven en door te kiezen voor het 
trend-BBP worden de cyclische variaties geneutraliseerd. Door enkel rekening te hou-
den met de evolutie in volume wordt de weerslag van de relatieve prijzen (verhouding 
tussen de impliciete prijs van de overheidsuitgaven en de BBP-deflator) op de ratio van 
de uitgaven ten opzichte van het BBP weggewerkt. De impliciete prijs van de overheids-
uitgaven kan immers anders evolueren dan de BBP-deflator, die wordt berekend op 
basis van de gezondheidsindex en de consumptieprijsindex (die rekening houden met 
de invoerprijzen). Deze verschillende evolutie kan een gunstige of ongunstige weerslag 
hebben op de ratio van de overheidsuitgaven, in functie van de variatie van de ruilvoet 
die geneutraliseerd moet worden (HRF 2009, p. 31).
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Grafiek 2 toont heel duidelijk de sanering van de overheidsfinanciën op het vlak van 
Entiteit I in de convergentieperiode 1992 tot 1997: in slechts 5 jaar tijd zijn de pri-
maire uitgaven in volume met 1,7% van het BBP verminderd. In dezelfde periode 
voerden de deelstaten een neutraal begrotingsbeleid. Hun ratio van de uitgaven (in 
volume) ten opzichte van het BBP bleef ongeveer stabiel (+0,2% van het BBP). De 
budgettaire inspanning met betrekking tot de uitgaven, die nodig was om tot de EMU 
toe te treden en de Belgische overheidsfinanciën houdbaar te maken, kwam dus enkel 
van Entiteit I. Ze was wel in overeenstemming met de toenmalige normen inzake in-
terne begrotingscoördinatie.

Anderzijds is ook de versoepeling van de externe beperking na de convergentie ook 
veel meer uitgesproken in Entiteit I. In deze Entiteit zijn de finale primaire uitgaven 
(in volume) van 1997 tot 2007 met 1,8% van het BBP gestegen. De toename situeert 
zich vooral in de periode 2002-2007 (+1,5% van het BBP). Die stijging is vooral te 
wijten aan expansieve discretionaire impulsen met betrekking tot de sociale uitkerin-
gen (met name de herwaardering van de sociale minima en de reële groeinorm van 
4,5% inzake gezondheidszorg) en de subsidies aan ondernemingen (de dienstenche-
ques).

Tabel 13 – Ontvangsten van de Gemeenschappen en Gewesten over de periode 2002-2007 (% van 
het nominale BBP).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002-2007

totale effectieve ontvangsten* 11,8% 12,2% 12,3% 12,2% 12,1% 12,1% 0,22%

fiscale en parafiscale ontvangsten, 
waarvan

2,1% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 0,31%

Regionale belastingen** 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 2,2% 2,2% 0,41%

Vlaamse Gemeenschap 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 0,26%

Waals Gewest 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% -0,06%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,20%

Andere fiscale en parafiscale  
ontvangsten

0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% -0,10%

Interregionale financiële transfers, 
waarvan

8,4% 8,6% 8,4% 8,5% 8,4% 8,4% -0,02%

Vlaamse Gemeenschap 4,9% 5,0% 4,9% 5,0% 4,9% 5,0% 0,05%

Franstalige Gemeenschap 2,3% 2,3% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% -0,08%

Waals Gewest 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,00%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,01%

Budgettaire transfers (behalve  
pensioenen)

0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% -0,04%

andere ontvangsten 0,9% 0,9% 1,1% 0,9% 1,0% 0,9% -0,03%

(*) Incl. de aan het Zorgfonds doorgestorte sociale bijdragen in het Vlaams Gewest.

(**) Incl. het kijk- en luistergeld in het Waals Gewest en de in de PB toegekende verminderingen in de Vlaamse 
Gemeenschap.

Bron: INR, eigen berekeningen.
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De stijging van de ratio van de uitgaven in volume op het vlak van de Gemeenschap-
pen en Gewesten is de uitdrukking van een accomoderend begrotingsbeleid (+0,4% 
van het BBP), dat gebruik maakte van de elasticiteit groter dan één van de geweste-
lijke belastingen ten opzichte van de economische groei tussen 2002 en 2007. Tabel 3 
toont dat de door de bijzondere financieringswet toegekende overdrachten voor alle 
entiteiten nagenoeg stabiel waren in % van het BBP.

1.3.3 evaluatie van de begrotingscoördinatie

In de periode 1992-2007 hebben de Gemeenschappen en Gewesten gezamenlijk beter 
gedaan dan hun begrotingsdoelstelling. Afzonderlijk beschouwd presteren de entitei-
ten meestal even goed of zelfs beter dan de opgelegde norm.

Bij de Vlaamse Gemeenschap, weerspiegelt de omvang van de geboekte overschotten 
en de positieve afwijking ten opzichte van de doelstellingen een budgettair objectief 
dat bewust gericht was op schuldafbouw. Daarnaast bleef zelfs een expansieve groei 
van de uitgaven - toch gedurende de laatste regionale legislatuur (datum nog in te 
vullen) – nog verenigbaar met de opbouw van overschotten. Tussen 2004 en 2008 
zijn de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap immers sneller toegenomen dan het 
trend-BBP (Denil, 2009). Dat gebeurde onder impuls van de sterke groei van de ge-
westelijke belastingen en de herfinanciering van de Gemeenschappen over de periode 
2002-2010, waarbij het verdelingscriterium gunstig evolueerde voor de Vlaamse Ge-
meenschap (cf. tabel 13). Voor de andere entiteiten (Waals Gewest, Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en Franstalige Gemeenschap) weerspiegelt de schommeling van de 
budgettaire realisaties rond hun doelstellingen gedurende de hele periode 1992-2007, 
de striktere aanbevelingen in termen van saldi.

Hoe kan de begrotingscoördinatie geëvalueerd worden in het licht van de houdbaar-
heid van de overheidsfinanciën?

Ten eerste kunnen we enig voorbehoud formuleren met betrekking tot de optimale 
werking van deze coördinatie, omdat het vooral de federale overheid was die de bud-
gettaire inspanning leverde in de convergentieperiode. Daarnaast maakte de coördi-
natie een lichte expansieve groei van de primaire uitgaven van de deelstaten mogelijk 
gedurende een bepaalde periode (2000-2007), waarin er aanbevolen werd overschot-
ten op het vlak van de gezamenlijke overheid op te bouwen. De Gemeenschappen 
genoten bovendien vanaf 2002 van een voordelige herfinanciering. Zonder deze her-
financiering zouden de voorheen geplande begrotingsdoelstellingen van de deelstaten 
voor de periode 2000-2010 zeker nog strenger geweest zijn. Deze herfinanciering 
zorgde met andere woorden voor een versoepeling van hun budgettaire beperking.

Daarnaast benadrukken we dat de federale overheid, door de automatische vermin-
dering van de rentelasten, reeds in de convergentieperiode een gunstige uitgangspo-
sitie had om de uitgaven te verminderen. Men kan ook stellen dat de stijging van de 
uitgaven van de deelstaten tussen 1997 en 2007 geremd werd door de coördinatie, 
omdat de federale overheid een expansief discretionair beleid voerde en de budget-
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taire ruimte impliciet versoepeld werd door het Lambermontakkoord. Het traject van 
de deelstaten was in dit opzicht dus eerder gunstig voor het bereiken van een globaal 
begrotingsevenwicht in de periode 2000-2007. Tenslotte namen de finale primaire 
uitgaven niet op dezelfde manier toe in de deelstaten, vooral door de verschillende 
toename van hun ontvangsten.

De coördinatie van het begrotingsbeleid staat voor een grote uitdaging, namelijk de 
houdbaarheid waarborgen van de overheidsfinanciën, in een context van toenemende 
sociale uitgaven door de vergrijzing. Hoewel het leeuwendeel van deze uitgaven zich 
situeert op het niveau van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid), is het 
noodzakelijk dat alle overheidsniveaus bijdragen tot de budgettaire kosten van de ver-
grijzing. Zeker gezien de recente verslechtering van de financiële positie van de fede-
rale overheid en de aanhoudende opwaartse herziening van de budgettaire kosten van 
de vergrijzing in de laatste jaren.

1.4 Welke fiscale autonomie voor de Gewesten?

In dit deel evalueren we de fiscale autonomie van de gefedereerde entiteiten en a forti-
ori van de Gewesten. Daarnaast komen de argumenten pro en contra een toename van 
de fiscale autonomie aan bod.

1.4.1 evaluatie van de fiscale autonomie

De Grondwet verankert het principe van de fiscale autonomie van de Gewesten door 
ze de mogelijkheid te geven om belastingen te heffen en daarop een totale fiscale be-
voegdheid uit te oefenen. Wel wordt deze fiscale bevoegdheid krachtens de bijzondere 
wet van 23 januari 1989 beperkt tot die materies die nog niet belast worden op basis 
van federale wetgeving, en kent ze aan de gewesten tevens het monopolie toe inzake 
water- en afvalheffingen.188 De gewestelijke water- en afvalheffingen vormen dus de 
rechtstreekse toepassing van het (grondwettelijke) principe van de fiscale autonomie 
van de Gewesten. De gewesten kunnen bovendien ook gewestelijke retributies gebrui-
ken om verstrekte publieke goederen en diensten aan te rekenen.

In het eerste deel en in het vorige hoofdstuk kwam de gevoelige uitbreiding van de 
fiscale autonomie van de Gewesten, naar aanleiding van het Lambermontakkoord 
(2001-2002), reeds uitgebreid aan bod. Verschillende belastingen werden geregiona-
liseerd en een complete fiscale bevoegdheid (tarief, grondslag en vrijstelling) werd 
toegekend aan de Gewesten, zowel voor deze belastingen als voor reeds geregiona-
liseerde heffingen. Daarnaast werd de armslag op het vlak van de personenbelasting 

188. Artikelen 170 en 173 van de Grondwet, wet van 23 januari 1989 en art. 354 van de gewone wet van 
16 juli 1993.



Drie vraagstukken over het belgisch federaal stelsel in zijn huidige vorm    287

(PB) uitgebreid. De Gewesten mogen kortingen toekennen of opcentiemen heffen met 
een verhouding van maximum ± 6,75% van de opbrengst van de PB die in het Gewest 
wordt gelokaliseerd. Bij deze uitgebreide autonomie moeten twee principes in acht 
worden genomen: een verbod op deloyale fiscale concurrentie, en de progressiviteit 
van de Personenebelasting mag niet verminderd worden.

Volgens de typologie van de Hoge Raad van Financien (1998 zijn er drie vormen van 
gewestelijke fiscale autonomie:

volledige autonomie: het Gewest is bevoegd voor de tarieven, de grondslag en de  –
toekenning van vrijstellingen;
tariefautonomie: het Gewest mag enkel het tarief wijzigen; –
autonomie aan de marge: het Gewest kan kortingen toekennen of opcentiemen hef- –
fen, met inachtneming van de progressiviteit van de federale belasting.

Grafiek 3 toont de onderverdeling van de fiscale ontvangsten (gewestelijke belastin-
gen, gewestelijke taksen en retributies en fiscale overdrachten) op basis van hun au-
tonomie.

Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat de hervorming van 2002 de autonomie van de 
regio’s gevoelig versterkt heeft. De Gewesten hebben een volledige autonomie ten be-
lope van 45% van hun fiscale ontvangsten en hun autonomie aan de marge, die vooral 
werd toegepast op de fiscale overdrachten (PB), is een tariefautonomie geworden ten 
belope van de overblijvende 55% van de fiscale ontvangsten.

Grafiek 3 – Fiscale autonomie van de regio’s.
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Sinds 2002 hebben de regio’s verschillende hervormingen doorgevoerd inzake ge-
westelijke belastingen.189 Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west hebben het kijk- en luistergeld afgeschaft, terwijl de drie Gewesten ieder op 
hun beurt vrijstellingen op successie- en schenkingsrechten hebben ingevoerd. De 
Vlaamse Gemeenschap gebruikt sinds 2007 regelmatig haar fiscale bevoegdheid op 
vlak van PB, door een forfaitaire belastingvermindering aan werknemers toe te ken-
nen (‘jobkorting’). Deze maatregel werd oorspronkelijk beperkt tot werknemers waar-
van de bezoldiging onder een bepaalde ondergrens lag. In 2009 werd de ‘jobkorting’ 
veralgemeend,190 maar in 2010 werd ze weer beperkt tot de lage inkomens.191

Tabel 14 toont dat de fiscale en parafiscale ontvangsten 20% uitmaken van de totale 
middelen van de Gemeenschappen en Gewesten. Maar de fiscale en parafiscale ont-
vangsten zitten uitsluitend gelokaliseerd bij de Gewesten.

Tabel 14 – Samenstelling van ontvangsten van gewesten en gemeenschappen (excl. toegerekende 
sociale bijdragen).

2007

Recettes fiscales et parafiscales 20%

Transferts de recettes fiscales (IPP, TVA) 70%

Transferts budgétaires reçus (*) 3%

Autres 7%

Total 100%

Noot: (*) Excl. overheidspensioenen ten laste van de federale overheid.

Bron: INR, eigen berekeningen.

Tabel 15 – Raming van de verticale fiscale kloof in België.

2007

Recettes fiscales régionales*  5,7%

Idem + IPP transféré aux Régions* 12,6%

Dépenses finales des Régions** 22,1%

(*) In % van de totale fiscale overheidsontvangsten excl. de toegerekende bijdragen.

(**) In % van de totale overheidsuitgaven, excl. de toegerekende bijdragen.

Bron: INR, eigen berekeningen.

189. Zie DECOSTER, VALENDUC en VERDONCK (2009) voor een beschrijving van de door de Gewesten 
genomen maatregelen in het kader van hun fiscale autonomie.

190. Elke werknemer krijgt een belastingvermindering van 300 euro indien het jaarloon lager ligt dan 22.000 
euro per jaar en van 250 euro indien het jaarloon boven deze grens ligt.

191. Op het moment van schrijven (november 2010) is binnen de Vlaamse regering de discussie volop aan de 
gang om, wegens budgettaire noodzaak, de Jobkorting volledig af te schaffen.



Drie vraagstukken over het belgisch federaal stelsel in zijn huidige vorm    289

1.4.2 Uitbreiding van de fiscale autonomie?

Er zijn verschillende argumenten om te pleiten voor meer fiscale autonomie in België. 
Het gaat vooral om argumenten met betrekking tot een verhoogde verantwoordelijk-
heid van de gewestelijke entiteiten, alsmede een verdere aansluiting van de geweste-
lijke bevoegdheden bij lokale voorkeuren.

Zoals in veel federale staten weerspiegelt de financieringsstructuur van de Belgische 
deelstaten een verticaal fiscaal onevenwicht of een verticale fiscale kloof. Daarmee 
wordt bedoeld dat het aandeel van de Gemeenschappen en Gewesten in de totale uit-
gaven van de overheid groter is dan hun aandeel in de totale ontvangsten. Dat wijst 
erop dat de bevoegdheden met betrekking tot de uitgaven meer gedecentraliseerd zijn 
dan de belastingbevoegdheden.

Sommige argumenten om de fiscale autonomie van de deelstaten uit te breiden, heb-
ben te maken met de roep om responsabilisering en de wil om de trend om buiten-
sporig veel uit te geven te beperken. Dit laatste probleem zou kunnen voortvloeien 
uit strategische gedragingen van de deelstaten, volgend uit die verticale fiscale kloof. 
De argumentatie is impliciet gebaseerd op de idee dat fiscale concurrentie tussen de 
Belgische regio’s een goede zaak is, omdat ze de beslissingen van de regeringen van 
de deelstaten positief zou beïnvloeden. Dit past in het denkkader dat overheden niet 
alleen – of ten minste niet altijd – het algemeen of maatschappelijk belang voor ogen 
hebben, maar ook hun eigen belang en eigen prerogatieven nastreven.192

Binnen de oorspronkelijke theorie van het begrotingsfederalisme is er ook een andere 
stroming, die het niet-wenselijke karakter van fiscale concurrentie benadrukt. Ze zou 
er overheden immers toe aanzetten de belastingtarieven steeds verder te verlagen. 
Deze lagere tarieven lokken belastingplichtigen of ondernemingen, wat resulteert in 
een sub-optimaal aanbod van publieke goederen. Wat dit argument betreft, zou de 
toestand van de Belgische Gemeenschappen wel eens een schoolvoorbeeld kunnen 
zijn. Hun diensten worden immers verleend op basis van het taalcriterium en niet vol-
gens het territoriaal criterium, zodat hun belastbare grondslag perfect mobiel is op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het fenomeen van “averrechtse 
selectie” treedt dan op, waarbij de rijkste gezinnen kiezen voor het meest gunstige 
belastingstelsel en vice versa voor de armste gezinnen. Hoe meer de Gemeenschappen 
publieke goederen verstrekken met een herverdelend karakter, zoals jeugdbijstand, 
onderwijs en kinderopvang, hoe sterker dit gedrag optreedt. Daardoor wordt dit ge-
drag van belastingcompetitie budgettair onhoudbaar.

Deze schadelijke effecten van fiscale concurrentie, leiden in deze literatuur tot de 
conclusie dat belastingen met betrekking tot mobiele belastbare grondslagen niet ge-
decentraliseerd mogen worden. Dit betekent onvermijdelijk een beperking op de de-
centralisatiemarge voor fiscale autonomie en terzelfdertijd een rechtvaardiging voor 
het bestaan van een verticale fiscale kloof.

192. Zie de bespreking over dit thema in hoofdstuk 1 van het derde deel.
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In de literatuur worden nog andere argumenten naar voor geschoven. Met de aan de 
deelstaten doorgestorte overdrachten kunnen ten eerste de positieve of negatieve “spill-
over” effecten (externaliteiten) in rekening worden gebracht, die één gewest uitoefent 
op een ander gewest in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden. Het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest verstrekt bijvoorbeeld publieke goederen ten gunste van 
de inwoners van de andere Gewesten, zonder dat deze inwoners hiervoor rechtstreeks 
belast worden. Daarom is het logisch dat het transfers geniet om deze gemeenschap-
pelijke goederen te financieren. Om met de externaliteiten rekening te houden, kennen 
federale overheden in het algemeen ‘bestemde’ overdrachten toe aan de deelstaten, 
namelijk middelen die specifiek bestemd worden voor bepaalde opdrachten.

De transfers die lopen via het solidariteitsmechanisme dienen ook om, tussen de ge-
westen die op economisch vlak sterk verschillen aan herverdeling te doen. Dat kan ge-
argumenteerd worden op basis van horizontale rechtvaardigheid: belastingplichtigen, 
die evenveel verdienen, moeten even zwaar belast worden en burgers hebben recht op 
dezelfde hoeveelheid publieke goederen en diensten, waar ze ook wonen. Tenslotte 
beveelt de literatuur aan om belastingen, waarvan de ontvangsten sterk schommelen 
in functie van de economische conjunctuur, niet te gebruiken voor de financiering van 
de deelstaten, zodat deze laatste over middelen beschikken die niet te sterk afhangen 
van de conjunctuur.

Praktisch is het begrip ‘verticale fiscale kloof’ moeilijk af te bakenen, want fiscale 
autonomie wordt gemeten op basis van verschillende criteria en kan gradueel zijn. 
In tabel 5 hierboven wordt het gebrek aan een verticaal fiscaal evenwicht bepaald op 
basis van een strikte definitie van de fiscale ontvangsten. Deze definitie groepeert de 
belastingen waarvoor de Gewesten een bevoegdheid qua tarief, marge en vrijstelling 
hebben. Wanneer de fiscale ontvangsten uitgebreid worden tot de overdrachten vanuit 
de personenbelasting aan de Gewesten, zodat hun autonomie voor de PB in aanmer-
king wordt genomen, vermindert de afwijking tussen de fiscale inkomsten van de 
Gewesten en hun aan hun bevoegdheden gelieerde uitgaven. De verticale fiscale kloof 
wordt dus verschillend ingevuld naargelang de definitie van fiscale ontvangsten. De 
definitie kan verschillen naargelang het land en afwijken van de gewone definities van 
de fiscale ontvangsten of de overheidsuitgaven, die in de nationale rekeningen worden 
gebruikt. Internationale of intertemporele vergelijkingen zijn op dit vlak dus moeilijk 
te maken.193

Hoewel de argumenten voor een toename van fiscale autonomie theoretisch gerecht-
vaardigd kunnen zijn worden door verhoogde verantwoordelijkheid van de deelstaten 
en een betere aansluiting van bevoegdheden bij lokale voorkeuren, moet de toepassing 

193. De OESO stelt een typologie voor van de middelen van de deelstaten, die deze middelen rangschikt in 
dalende volgorde van fiscale autonomie. Volgens deze typologie groepeert de ‘tax sharing’ de belastingen 
die aan de deelstaten worden doorgestort en waarvoor de deelstaten niet fiscaal bevoegd zijn qua tarief, 
grondslag of vrijstellingen, maar die wel beïnvloed kunnen worden door de Gewesten, hetzij op een al-
gemene manier, omdat ze mee de formule betreffende de doorstortingen bepalen, hetzij meer specifiek 
omdat ze een dotatie ontvangen die evenredig is met hun bijdrage (de ‘juste retour’). De aan de Gewesten 
en Gemeenschappen doorgestorte PB-ontvangsten behoren in dat geval tot deze categorie.
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van het concept ‘verticale fiscale kloof’ op België daarom ten minste op drie punten 
gerelativeerd worden.

Het begrip ‘verticale fiscale kloof’ waarop deze argumenten gebaseerd zijn, moet  –
genuanceerd benaderd worden, want de omvang ervan hangt sterk af van de cri-
teria die worden gekozen om fiscale autonomie en de daarvan afgeleide middelen 
te bepalen.
Het Belgische federale stelsel kent belangrijke “spill-over” effecten van regionaal  –
beleid, in het bijzonder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevat een so-
lidariteitsmechanisme, dat aan de basis ligt van intergouvernementele transfers. 
Het in rekening brengen van “spill-over” effecten (externaliteiten) rechtvaardigt 
compenserende transfers, met het oog op de correcte toekenning van de middelen, 
en komt aldus tegemoet aan het efficiëntieprobleem. Uit de eerste sectie van dit 
hoofdstuk over de interregionale transfers op basis van het solidariteitsmechanis-
me blijkt dat deze een gemeenschappelijk en essentieel kenmerk vormen van elke 
federale structuur. Wel kan de omvang en het aanhoudende karakter ervan leiden 
tot eisen inzake verhoogde autonomie. Het incentief karakter van deze transfers 
moet sterk worden gerelativeerd.
Tenslotte heeft coördinatie van het begrotingsbeleid budgettaire ontsporingen bij  –
de gefedereerde entiteiten helpen voorkomen, toch in zekere mate.
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