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Inleiding
Tijdens een bezinningsweekend zijn vijf economen met elk een verschillende achtergrond
samengekomen om te debatteren over een aantal economische onderwerpen die de situatie in ons
land aangaan. Wars van elke politieke inslag en aan de vooravond van nieuwe verkiezingen hebben
ze de tijd genomen om na te denken over oplossingen voor België. Hieruit is een document ontstaan
met concrete voorstellen en constructieve oplossingen die gezamenlijk werden uitgewerkt. Deze
voorstellen kwamen tot stand op basis van een consensus tussen de verschillende aanwezige
economen zonder dat ze doordrongen zijn van enig politiek gedachtengoed.
In een omgeving die gekenmerkt wordt door een trage groei in de eurozone, is de groei in België
onvoldoende in vergelijking met de afhankelijkheidsratio van zijn bevolking. Ook het
werkloosheidscijfer, het armoedepercentage en de ongelijkheden in ons land vergen maatregelen en
antwoorden om deze sociale problemen aan te pakken. De maatregelen uit het verleden volgden
immers niet dezelfde cadans als de sociale veranderingen in België.
Vandaag is dus de tijd gekomen om de economische, fiscale en budgettaire richtingen die we willen,
of eerder moeten nemen, opnieuw uit te stippelen. Hoe willen we, daar waar we nu staan in de
maatschappij, dit keerpunt markeren. Zullen we de noodzakelijke beslissingen durven nemen en
voorbij gaan aan de individuele bekommernissen op korte termijn? Zullen we het lef en de moed
hebben vernieuwende en belangrijke oplossingen te overwegen die op korte termijn ongetwijfeld als
streng zullen worden ervaren, maar op lange termijn hun vruchten zullen afwerpen? Hoe zullen de
veranderingen die we vandaag doorvoeren het keerpunt in de geschiedenis markeren? En, wanneer
we vooruit kijken, welke beslissingen op economisch, financieel en sociaal vlak zullen onze toekomst
en die van de generaties na ons verbeteren? Welke indruk willen we nalaten in de opbouw van deze
toekomst? Dit is wat we voorstellen aan de lezer.
Gezien echter de omvang van de uitdagingen gaan we in dit document slechts een paar thema’s
bespreken. Bovendien pretenderen we niet voor alles een oplossing te hebben. Zo hebben we niet
gedebatteerd over onderwerpen zoals daar zijn het stelsel van de gezondheidszorg dat ook een groot
economisch probleem is en even belangrijk als het pensioensysteem. We hebben ons bewust beperkt
tot een reeks voorstellen die binnen onze expertises vallen.
In dit document komen de volgende thema’s aan bod:
– In een eerste deel hebben we fiscale voorstellen bestudeerd (PB, VENB,
vermogensoverdracht, indirecte belastingen, …).
– In het tweede deel reiken we voorstellen aan om het pensioensysteem te hervormen.
– En tot slot, zijn we nader ingegaan op het thema van het concurrentievermogen in ons land,
niet alleen via de loonkosten, maar ook via de verbetering van andere factoren (efficiëntie van
het onderwijs en de administratie, …).
– De bijlagen bevatten een aantal definities en gegevens over de Belgische economie.
De in dit document voorgestelde hervormingen beogen zowel een grotere doeltreffendheid als meer
rechtvaardigheid. Deze maatregelen moeten globaal worden bekeken en stapsgewijs worden
ingevoerd. We zijn ons ervan bewust dat ze opofferingen zullen vergen, maar, naar onze mening,
vormen ze een verplichte stap naar een meer rechtvaardige en beter bestuurde maatschappij.
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1. Naar een vernieuwende en constructieve hervorming van de
fiscaliteit
Het Belgische belastingsysteem bestaat uit directe belastingen (personenbelasting,
vennootschapsbelasting) en indirecte belastingen (btw en accijnzen). De sociale bijdragen vallen
onder de noemer « parafiscaliteit » omdat ze zowel een verzekerings- als een
herverdelingscomponent hebben. De PB is ingewikkeld: ze wordt gekenmerkt door verschillende
aanslagvoeten naargelang de soort inkomsten en door tal van complexe fiscale niches. Onder fiscale
niches (of fiscale uitgaven) verstaan we een afwijking die het mogelijk maakt om onder bepaalde
voorwaarden minder belastingen te betalen of belastingen te vermijden. Dit zijn, bijvoorbeeld, de
aftrekken die de belastingbetaler kan genieten in zijn belastingaangifte.
Vandaag zijn in België de inkomstenbelastingen in theorie geglobaliseerd, maar er bestaan zoveel
vrijstellingen en niches dat ze dat in de praktijk niet langer meer zijn. Dit leidt tot horizontale en
verticale ongelijkheden. Onder horizontale ongelijkheid wordt verstaan dat twee mensen met
dezelfde inkomsten maar die voortvloeien uit verschillende bronnen (bijvoorbeeld inkomen uit arbeid
voor de ene en huuropbrengsten voor de andere), verschillend worden belast. Onder verticale
ongelijkheid wordt verstaan dat iemand met hogere inkomsten dankzij fiscale aftrekken minder
belastingen zou moeten betalen dan iemand met lagere inkomsten. Sommige inkomsten worden
immers apart belast afhankelijk van hun bron (arbeid, kapitaal, vastgoed, sociale uitkeringen, …)
tegen verschillende aanslagvoeten.
De belastingen op inkomsten uit arbeid zijn progressief, maar die progressiviteit gaat aan de
onderkant van de loonschaal zo snel dat de progressiviteit van het barema beperkt is. Dit heeft meer
dan een gevolg. Enerzijds is de belastingheffing bij de middenklasse vrij hoog. Anderzijds heeft ons
stelsel geleid tot een bepaalde convergentie naar een gemiddelde belastingvoet die al snel aanleunt –
als we abstractie maken van de fiscale aftrekken – bij een nagenoeg constante belastingvoet (voor
meer details verwijzen we naar de bijlage met grafieken van de marginale aanslagvoeten zoals die
berekend werden door de OESO). Toch blijft ons systeem distributief (grafieken met de gemiddelde
aanslagvoeten gaan ook als bijlage).
Het belastingvrije minimum is trouwens laag, wat voor de werkgelegenheid een valkuil is die ook
deels voortvloeit uit andere factoren, zoals de verhoogde familiale uitkeringen, of de toegang tot
sociale huisvesting, bijvoorbeeld. Bovendien worden bepaalde inkomsten uit kapitaal minder belast
dan die uit arbeid of andere inkomsten.
Bij de indirecte belastingen hebben de btw-inkomsten af te rekenen met het relatieve belang van de
categorieën goederen en diensten die niet worden belast tegen het normale tarief van 21%. Nog
steeds bij de indirecte belastingen moeten we ook wijzen op de relatief lage milieubelastingen.
In hun geheel hebben onze voorstellen tot doel:
– de inkomsten van de natuurlijke personen te globaliseren en de basis ervan te verruimen;
– de niches en fiscale aftrekken in de vennootschapsbelasting te beperken, door het normale
tarief te verminderen en de investeringsaftrekken te verhogen;
– de directe belastingen op productieactiviteiten te verlichten door een deel van die last over te
hevelen naar de indirecte belastingen.
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1.1. Moeten we naar een globalisatie van de inkomsten van de natuurlijke personen?
In de huidige context lijkt het evident, en zelfs hoognodig, om ons belastingsysteem in zijn geheel te
herzien. De personenbelasting vormt, samen met de sociale zekerheid, de basis van onze
maatschappelijke solidariteit. De personenbelasting is goed voor 28,1% van de totale geïnde
belastingen in België (gegevens voor 2010 volgens het DG Belastingen van de Europese Commissie)
en leidt tot een effectieve belastingvoet (d.w.z. het bedrag van de belastingen en de
socialezekerheidsbijdragen geïnd op de inkomsten uit arbeid gedeeld door het totaal van de
inkomsten uit arbeid in de economie) die, samen met de Italiaanse, tot de hoogste in Europa kan
gerekend worden. Ons belastingsysteem werd ingevoerd in 1962 en steunt op twee pijlers, namelijk
de globalisatie (of cumulatie) van de inkomsten en hun heffing tegen een progressieve belasting per
schijf.
De globalisatie kwam in 1985 op de helling te staan toen de roerende voorheffing bevrijdend werd
gemaakt: daar waar deze voorheffing nu voor roerende inkomsten een definitieve belasting is,
worden beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten nog steeds progressief belast. Mettertijd zijn de
belastingen op inkomsten uit arbeid steeds minder progressief geworden.
Verschillende evoluties verklaren dit:
– de daling van de hoogste marginale tarieven;
– de invoering en ontwikkeling van fiscale niches;
– de mogelijkheid de progressiviteit van de PB te omzeilen ten voordele van andere vormen van
fiscaliteit.
Dé vraag vandaag is of de inkomsten van natuurlijke personen opnieuw moeten worden
geglobaliseerd en of we moeten terugkeren naar de logica uit 1962. We denken dat die globalisatie
van de inkomsten wenselijk is, niet alleen om budgettaire redenen, maar ook om redenen van
rechtvaardigheid en transparantie. Dit zou geenszins mogen leiden tot het blindelings herinvoeren
van een globalisatie van de inkomsten. Deze globalisatie zou gepaard moeten gaan met een aantal
afspraken.
De globalisatie van de inkomsten van natuurlijke personen betekent dat alle inkomsten, of ze nu
komen uit arbeid, kapitaal, vastgoed, sociale uitkeringen (pensioenen, werkloosheid, familiaal,
invaliditeit, …), opbrengsten uit spelen of prijzen (kansspelen, universitaire prijzen of andere, …), of
nog, uit auteursrechten, globaal worden aangegeven en worden belast tegen een tarief dat opnieuw
een meer aangepaste progressiviteit inhoudt. Deze formule, als ze onderwerp van discussie zou zijn,
lijkt ons echter wenselijk in de huidige situatie. Wenselijk omdat enkel nog maar het loon echt
onderworpen is aan de progressiviteit van de belastingen en omdat de talrijke vergoedingsvormen het
vandaag mogelijk maken om aan die progressiviteit ruimschoots te ontsnappen.
Trouwens de internationale ontwikkeling inzake uitwisseling van financiële informatie maakt deze
terugkeer naar de globalisatie van de inkomsten mogelijk. In dit kader zou de roerende voorheffing
niet langer bevrijdend zijn, maar zou ze kunnen worden geïnd in het kader van de globalisatie van de
inkomsten.
Bij die globalisatie van de inkomsten moet echter waakzaam worden toegezien op factoren die elke
vorm van rechtvaardigheid zouden kunnen fnuiken. Ze moet gepaard gaan met maatregelen zoals de
herziening van de barema’s of nog, de toepassing van coëfficiënten per soort inkomsten (waardoor
het, bijvoorbeeld, mogelijk is een belastingvoet op kapitaal te handhaven die rekening houdt met de
internationale fiscale concurrentie, maar ze tegelijkertijd ook opnieuw progressief maakt voor
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bepaalde types activa – zie lager voor meer details). Ook moet de progressiviteit van de belastingen,
die nu zo goed als verdwenen is, worden hersteld. De Belgische werknemer bereikt veel te snel het
maximale tarief. De globalisatie van de inkomsten zou het mogelijk maken deze progressiviteit te
herstellen, het belastingvrije minimum te verhogen en de baremaschalen te herzien.
Die terugkeer naar globalisatie zou ook stapsgewijs in de tijd kunnen gebeuren door, voor elke
categorie inkomsten, coëfficiënten te hanteren die rekening houden met de betrokken inkomsten. Om,
bijvoorbeeld, een vastgoedschok te vermijden, zouden de huurinkomsten, in een eerste fase, kunnen
worden opgenomen in het globale belastbare inkomen met een coëfficiënt van 60% (met andere
woorden, een huurinkomen van 100 zou in de belastingaangifte maar worden geboekt als zijnde 60
waard en men zou kunnen vermijden dat de eigenaar alle gedane kosten moet aangeven en boeken).
Dit zou erop neerkomen dat huurgelden uit niet-commerciële huurcontracten hetzelfde zouden
worden belast als huurgelden uit commerciële huurcontracten. Een ander voorbeeld: voor inkomsten
uit risicokapitaal zou ook een verminderingscoëfficiënt moeten gelden, die rekening zou houden met
de vennootschapsbelasting die reeds betaald is.
De idee moet erin bestaan de fiscale basis uit te breiden. De invoering van die coëfficiënten zou het
echter mogelijk maken de andere bronnen van inkomsten opnieuw op te nemen in de belastbare basis
van de PB met twee belangrijke doeleinden:
– een grotere rechtvaardigheid door minder verticale en horizontale ongelijkheden;
– een grotere economische doeltreffendheid door de belastingvoet op inkomsten uit arbeid te
verlagen.
Tevens is het nodig om de kadastrale inkomens geleidelijk te herzien over een voldoende lange
periode om de risico’s op een vastgoedcrisis te beperken.
We zijn ook de mening toegedaan dat de horizontale rechtvaardiging een belastingheffing vergt op
meerwaarden uit fiscale arbitrages.
We denken ook dat het absoluut noodzakelijk is ons belastingsysteem te vereenvoudigen en te
harmoniseren door de al te talrijke fiscale niches, die economisch niet te verantwoorden zijn, af te
bouwen. We zouden ook de voorzieningen in de PB inzake milieu kunnen herzien. Deze
voorzieningen zouden gepaard kunnen gaan, of zelfs vervangen kunnen worden, door een verhoging
van de accijnzen op de uitstoot van vervuilende stoffen met daaraan verbonden een forfaitaire cheque
die de categorieën van de laagste inkomens beschermen. De fiscale niches die behouden zouden
blijven, zouden moeten worden verantwoord door duidelijke marktinefficiënties die enkel via de PB
op doeltreffende wijze kunnen worden gecorrigeerd.
Zoals hoger vermeld, houdt deze globalisatie in dat de fiscale basis wordt uitgebreid. Die
maatregelen zouden dan gepaard gaan met een neerwaartse herziening van het barema door het
effectieve marginale tarief te verlagen en meer de nadruk te leggen op progressiviteit. Door alle
inkomsten te globaliseren zou de kortzichtigheid op de reële situatie van de inkomsten van de burgers
kunnen worden verminderd en zouden al de inkomsten van een natuurlijke persoon rationeel en
rechtvaardig kunnen worden belast en de inkomsten uit arbeid minder gesanctioneerd.
1.2. Moeten de rechten van vermogensoverdracht worden herzien?
De laatste vijf decennia heeft vermogen een doorslaggevende rol gespeeld in de toename van de
ongelijkheden (cf. Thomas Piketty). Door vermogen te gunstig te blijven belasten, zal de
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ongelijkheid alleen maar toenemen. Daarom moeten ook de belastingen op vermogensoverdracht
worden herzien.
Deze herziening wordt gerechtvaardigd door:
– het feit dat men de successierechten moet herbekijken, niet alleen vanuit een
herverdelingsperspectief, maar ook vanuit het oogpunt van meritocratie;
– het feit dat die belasting het mogelijk zal maken inkomsten te verwerven met een kleinere
impact op de economische efficiëntie.
We zijn nochtans getuige geweest van een dalende trend bij de belastingen op vermogensoverdracht.
In België werd deze beweging versterkt door de regionalisering van die belastingen (op
nalatenschappen en schenkingen, …). Dit mondde uit in een soort concurrentiestrijd tussen de
regio’s. Het resultaat lijkt wel de weerspiegeling te zijn van het adagio: « Wil je een belasting kraken,
regionaliseer ze dan ». We hebben dus deels een herverdelingshefboom verloren. De rechten van een
overdracht in rechte lijn zijn vrij bescheiden in België en de schenkingsrechten (waaronder de
zogenaamde schenkingen op het sterfbed) zijn zeer laag. Vandaag erven mensen gemiddeld tussen 50
en 60 jaar. In die periode van het leven wordt het geërfde kapitaal relatief weinig opnieuw in het
economische circuit gebracht. De rechten van vermogensoverdracht moeten dus worden herzien. We
denken dat het absoluut noodzakelijk is dat de regio’s in dit kader overeenkomen en akkoorden
opstellen. Ook dient te worden bestudeerd hoe die rechten kunnen worden aangepast (waarschijnlijk
opwaarts) om zo schenkingen op een minder gevorderde leeftijd van de begunstigde aan te moedigen.
Zo zou bijvoorbeeld een lichte progressiviteit van de schenkingsrechten afhankelijk van de leeftijd
van de begunstigde kunnen worden toegepast of zouden nalatenschappen aan kleinkinderen kunnen
worden aangemoedigd door gunstigere successierechten.
1.3. Hoe de vennootschapsbelasting hervormen? Moeten de notionele interesten behouden
blijven?
België staat op een keerpunt in zijn ontwikkeling. Ons land moet de nodige maatregelen nemen om
een heropleving, die gebaseerd is op een gewijzigde technologische situatie, niet aan zich te laten
voorbijgaan. Om de economie te stimuleren, moeten we de vennootschapsbelasting anders gaan
benaderen. Deze belasting is goed voor 6,2% van de geïnde belastingen in België (gegevens voor
2010 van het DG Belastingen van de Europese Commissie). Hoewel dit percentage laag lijkt, komt
het toch overeen met de mediaan van de Europese Unie. Deze belasting speelt een cruciale rol in de
oprichting, vestiging en ontwikkeling van bedrijven in België. Naast de fiscale niches, moet het
stelsel van de vennootschapsbelasting absoluut grondig worden hervormd.
Een verschuiving van de belastingregeling voor ondernemingen naar andere basissen zou de groei
stimuleren. De belastingen op ondernemingen hebben dikwijls een negatieve invloed op de
investeringen. Ze verminderen de kapitaal-arbeidsratio (en dus de productiviteit) en ze wegen dubbel
door op de lonen.1
Bij de invoering van de notionele interesten wou België zich onderscheiden van de andere Europese
landen en bedrijven op zijn grondgebied aantrekken om zo de werkgelegenheid te verhogen. In een
context waarin de rentevoeten hoog lagen, vormde deze formule een vervanging voor de
coördinatiecentra en maakte ze het mogelijk de kapitaalkosten te drukken. In werkelijkheid waren de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Zie hierover Arnold, J-M, B. Brys, C. Heady, A. Johannson, C. Schwellnus en L. Vartia (2011) « Tax policy for
economic recovery and growth », Economic Journal 121, F59-80 en Arulampalam, W., M.P. Devereux en G. Maffini
(2012). "The direct incidence of corporate income tax on wages," European Economic Review, Elsevier, 56(6), pp103854.	
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gevolgen van de notionele interesten minder groot dan verwacht terwijl ze ervoor gezorgd hebben dat
er voor 6 miljard euro per jaar werd afgetrokken. Een groot deel hiervan werd gedragen door de
buitenlandse schatkisten. Toch waren er weinig effecten zichtbaar op de werkgelegenheid. Er werden
bedrieglijke constructies opgezet die ver verwijderd lagen van de doelstellingen van de maatregelen
en er waren onvoldoende stimulansen voor de groei van de bedrijfsinvesteringen.
Men kan deze notionele interesten verdedigen vanuit het oogpunt van neutraliteit van de
financieringswijzen (Italië heeft recent een aftrek voor notionele interesten ingevoerd maar heeft
sommige zwaktes van het Belgische systeem weggewerkt en Luxemburg overweegt de invoering van
een gelijkaardige maatregel), maar ze betekenen een inkomstenderving voor de Europese schatkisten.
Vandaag zijn er verschillende factoren die pleiten voor een herziening van de notionele interesten.
2014 zou een gunstig moment kunnen zijn. De reële rentevoeten zijn negatief en de bedrijven
beschikken over meer eigen kapitaal.
Maar, men mag de notionele interesten ook niet van de ene dag op de andere afschaffen. Daarom
stellen we voor ze geleidelijk te laten uitdoven over een periode van vijf jaar, even snel als de daling
van de nominale belastingvoet voor vennootschappen. Op die manier kan budgettaire neutraliteit
behouden blijven. Ook zou de impact van deze geleidelijke afschaffing op het concurrentievermogen
in België om de twee jaar moeten worden geëvalueerd. Dit zou kunnen betekenen dat de notionele
interesten toch behouden blijven, maar dat ze niet meer zo hoog zijn als vandaag.
We stellen trouwens ook voor om, nog steeds met het oog op budgettaire neutraliteit, volgende
doelstellingen na te streven:
– de belastingvoet voor vennootschappen verminderen, even snel als de afschaffing van de
fiscale niches, om zo tot een nominale belastingvoet te komen die in lijn ligt met het Europese
gemiddelde;
– de investeringsaftrekken opnieuw een duw in de rug geven. Deze waren op de achtergrond
verdwenen ten voordele van de notionele interesten. Fiscale aftrekken voor O&Oinvesteringen zouden kunnen worden verhoogd. Fiscale stimuli voor jonge innoverende
bedrijven en een manier om venture capital te stimuleren zouden ook kunnen worden
onderzocht (cf. Frans model van de ‘Jeunes Entreprises Innovantes’ of ‘JEI’). Overigens, om
te vermijden dat die aftrekken de vervanging van arbeid door kapitaal teveel zouden
aanmoedigen, zouden die aftrekken kunnen worden aangepast aan de werkgelegenheid.
– Om de investeringen met eigen kapitaal of venture capital in jonge bedrijven aan te
moedigen, zouden de investeringsaftrekken ook kunnen worden aangepast afhankelijk van de
omvang en het gewicht van het eigen vermogen van de onderneming. Een jonge, kleinere
onderneming die enkel maar gefinancierd wordt met eigen vermogen zou haar investeringen
maximaal kunnen aftrekken, terwijl een grote onderneming die enkel met krediet gefinancierd
wordt, minder zou kunnen aftrekken. Zo zouden we kunnen denken aan hogere percentages
voor KMO’s of voor specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Om die doelstellingen te bereiken in het kader van een budgettaire neutraliteit, stellen we voor:
– het bijzonder belastingsysteem dat KMO’s genieten uit te breiden naar grotere bedrijven via
een lagere belastingvoet voor vennootschappen;
– de aftrekken voor beroepskosten te verminderen om te vermijden dat men in de praktijk de
minste efficiënte bedrijven voortrekt;
– te zorgen voor meer neutraliteit tussen de uitoefening van een beroep via een vennootschap of
als natuurlijk persoon;
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– de vrijstellingen voor de intercommunales te schrappen en ze op te nemen in de VENB.
1.4. Welke opties voor een hervorming van de indirecte belastingen?
De indirecte belastingen vertegenwoordigen 29,6% van alle geïnde belastingen in België. Dit aandeel
zou kunnen worden verhoogd om te zorgen voor lagere arbeidskosten door zich te focussen op de
minst bezoldigde beroepen. Het aantal goederen en diensten dat verminderde btw-tarieven geniet, is
te groot. Drie opties zouden moeten worden bekeken:
– De afgelopen tien jaar werden in de meeste Europese landen de btw-tarieven verhoogd.
België heeft dit niet gedaan. Het zou aangewezen zijn de btw-tarieven te herzien door zowel
de verminderde tarieven als de normale tarieven te verhogen.
– Ook dient de fiscale basis te worden uitgebreid.
– Tevens zou er iets moeten worden gedaan aan de groene taksen. Momenteel wordt vervuiling
in België te laag belast in vergelijking met het Europese gemiddelde, en dat terwijl België een
grotere vervuiling kent. De groene taksen zouden kunnen worden verhoogd: milieuaccijnzen
op gas en stookolie, accijnzen op sommige producten die schadelijk zijn voor de gezondheid
(frisdranken, chips, …).
Maar de btw-tarieven mogen niet al te bruusk worden verhoogd. Dit moet geleidelijk gebeuren. Soms
is het wel gerechtvaardigd om toch de verminderde tarieven te behouden. Ook daarmee moet bij de
verhoging van de btw-tarieven rekening worden gehouden. Bovendien moet bijzondere aandacht
worden besteed aan de weerslag van een verhoging van de groene taksen op de koopkracht van
mensen met een laag inkomen. Evenmin mag uit het oog worden verloren dat een herziening van de
btw-tarieven zal samengaan met een stijging van de index. Deze weerslag van de verhoging van de
btw-tarieven op de lonen dient dus te worden verminderd, met uitzondering evenwel van de lage
inkomens en de sociale minima (we komen hierop terug in hoofdstuk 3).
1.5. Hoe kan een herziening van de indirecte belastingen zorgen voor meer sociale gelijkheid?
Deze verschillende opties met betrekking tot de btw-tarieven zouden inkomsten kunnen genereren
waardoor het mogelijk zou zijn de sociale bijdragen op arbeid te verlagen. Zo zou het evenwicht
kunnen worden hersteld tussen de Belgische productiekosten en de invoerkosten: de import wordt
belast tegen de btw-tarieven, terwijl de productie in België nog eens af te rekenen heeft met een
belasting op arbeid, een vennootschapsbelasting en bijdragen aan de sociale zekerheid. De overdracht
van een deel van de belastinglast naar de indirecte belastingen zou dus de werkgelegenheid moeten
stimuleren, al is het maar op korte termijn.2
We moeten echter optekenen dat België geen tekort op zijn handelsbalans heeft, wat weer zorgt voor
andere problemen. Moeten we ons bekommeren om het niveau van de werkgelegenheid of om ons
concurrentievermogen bij de export? Er bestaan twee realiteiten op de arbeidsmarkt die niet
noodzakelijk met elkaar kunnen worden verzoend: een groot deel van de lageloonjobs hebben
betrekking op activiteiten die niet kunnen worden uitgevoerd (zoals de horeca, bijvoorbeeld), terwijl
hogeloonjobs meer betrekking hebben op activiteiten die wel kunnen worden uitgevoerd en naar
België zouden kunnen worden gehaald (onderzoek en ontwikkeling, technologie, informatica, …).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Christian Valenduc, Réformes fiscales, soutenabilité budgétaire et croissance équitable, in 20e Congres van de
Franstalige economen in België, Le modèle social belge : quel avenir ?, Charleroi : Presses Interuniversitaires des
Charleroi, 2013, pag. 581-614.
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Het is dus tijd om te beginnen nadenken over wat we willen bereiken via een daling van de sociale
bijdragen: de werkgelegenheid, en dus de sociale cohesie, bevorderen of de voorkeur geven aan het
handelsoverschot en dus aan het aantrekken van beroepen met een hoge toegevoegde waarde.
Ons inziens moet de creatie van werkgelegenheid de allereerste prioriteit zijn, ten minste op korte
termijn. Maar op lange termijn mogen we niet vergeten ons concurrentievermogen te versterken. We
moeten ons ervan bewust zijn dat het belastingeffect zeer laag is en niet de voornaamste factor is van
de concurrentiepositie van een land. Naast loonkosten, dienen ook onderzoek en ontwikkeling,
maatschappelijke dialoog, infrastructuren te worden aangemoedigd en moet men zich ook
bekommeren over de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld.
1.6. Welk evenwicht tussen sociale zekerheid en sociale bescherming?
De sociale zekerheid in België is ontstaan op het einde van de tweede wereldoorlog. In dat stelsel
worden de pensioenuitkeringen bepaald door de bijdragen van de werknemers tijdens hun loopbaan
en heeft bijna iedereen recht op de terugbetaling van zijn hospitalisatiekosten. Maar de
werkloosheidsverzekering en de pensioen- en overlevingsuitkeringen zijn steeds minder verbonden
met de gestorte bijdragen. Dit komt door de invoering van plafonds en minima. Ook de afgeleide
rechten en de uitbreiding van de bijstand hebben ertoe bijgedragen dat de Belgische bescherming
steeds minder verbonden is met het verzekeringsaspect 3 . In 2010 vertegenwoordigden de
socialezekerheidsbijdragen, volgens het DG Belastingen van de Europese Commissie, 32,4% van alle
overheidsinkomsten.
Wat de sociale bijdragen betreft, denken we dat de stelsels van de ambtenaren, loontrekkenden, en
zelfstandigen moeten worden geharmoniseerd. Een verhoging van de marginale aanslagvoet in de PB
in een stelsel waar de bijdragen geplafonneerd zouden zijn, lijkt ons dan ook zinvol. Vandaag heeft
ons systeem de verzekeringslogica doorbroken: we hebben het plafond voor de bijdragen geschrapt
en er één ingevoerd voor de uitkeringen.
1.7. Kunnen die maatregelen in de praktijk worden gebracht en hebben ze hun nut al bewezen?
Nieuwe fiscale maatregelen voorstellen, goedkeuren en invoeren betekent natuurlijk altijd een risico
nemen. We kunnen ons baseren op het buitenland, maar fiscale maatregelen treffen is dikwijls een
sprong in het ijle want, naast de economische realiteit en de tastbare cijfers, dient ook rekening te
worden gehouden met de psychologische factoren die niet tastbaar zijn en a priori moeilijk meetbaar
zijn.
In het verleden werden ambitieuze maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld in Zweden. Het
Zweedse voorbeeld werd uitvoerig bestudeerd door Agell et al (1996) en Bocconi (2011)4. De
Zweedse fiscale hervorming in 1991 was de grootste en meest gedurfde hervorming ooit op fiscaal
vlak. Het Zweedse stelsel had te kampen met hoge marginale aanslagvoeten op de hoogste
inkomstenschijven. Deze hoge aanslagvoeten gingen samen met heel wat afwijkingen die een fiscale
optimalisatie mogelijk maakten. Het belastingsysteem voor vennootschappen was log met tal van
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
  Lefèbvre, M. and P. Pestieau (2012) L’État-providence en Europe. Performance et dumping social Collection du
CEPREMAP n° 29 . Editions d’Ulm	
  
4	
  Agell, J., P. Englund, and J. Södersten (1996). “Tax reform of the century – the Swedish experiment”. National Tax
Journal, Vol 49(4), pp643-664
Bocconi (2011). “The role and impact of labour taxation policies”. Report commissioned by the European Commission,
DG Employment.	
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fiscale niches. De internationale fiscale concurrentie liet verstaan dat bepaalde tarieven dienden te
worden verlaagd. De Zweedse hervorming is een schoolvoorbeeld van meer doeltreffendheid: ze
heeft namelijk de ongelijkheden in de belastingen verminderd door een groot aantal vrijstellingen en
aftrekken af te schaffen. Hierdoor daalde de belastingvoet aanzienlijk voor het grootste deel van de
bevolking, terwijl de fiscale basis toch kon worden uitgebreid.
Tot welke verbeteringen hebben deze hervormingen geleid? De impact van dergelijke fiscale
hervorming is zeer moeilijk in te schatten. In 1991-1993 werd Zweden immers getroffen door een
zware recessie. Een van de factoren van de uitbreiding van de fiscale basis bestond in de verlaging
van de fiscale aftrekken voor huisvesting. Welnu, die hervorming in combinatie met een recessie in
de vastgoedsector heeft toen wellicht de financiële crisis in Zweden nog verergerd. Bocconi toont
ook aan dat, daar waar die hervorming waarschijnlijk heeft bijgedragen tot de opmerkelijke
economische groei in Zweden de daaropvolgende jaren, ze toch geen enorme stijging van de
werkgelegenheid heeft teweeggebracht. Dit is deels te wijten aan het feit dat de verhoging van de
btw-tarieven ertoe leidt het arbeidsaanbod te verminderen. Toch is Zweden vandaag een van de
landen van de Europese Unie met de hoogste tewerkstellingscijfers. Dit suggereert dat wanneer die
fiscale hervormingen – hoe efficiënt ze ook mogen zijn – geïsoleerd worden genomen, niet
voldoende zijn om de tewerkstelling te laten groeien. Nochtans, in combinatie met andere
beleidslijnen, zoals educatie, kunnen ze ongelijkheden wegwerken en bepaalde economische
resultaten verbeteren.
We mogen fiscale hervormingen dus niet zomaar van tafel vegen door te zeggen dat de resultaten van
dergelijke hervormingen niet op voorhand gekend zijn. Het immobilisme omwille van verworven
rechten, corporatismen en bijzondere belangen heeft zichzelf al wel bewezen… maar op weinig
afdoende wijze.	
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2. Hervorming van het pensioensysteem kan niet langer worden
uitgesteld
Al decennialang vertoont ons pensioensysteem leemtes, zonder dat ooit een hervorming werd
doorgevoerd die de gebreken in de kern aanpakte. Als we vandaag geen maatregelen treffen, zullen
de problemen de komende jaren niet meer te overzien zijn. Er bestaan wel oplossingen, maar die
vergen vaak onpopulaire hervormingen. Nochtans zijn ze onvermijdelijk als we redelijke pensioenen
willen blijven uitkeren, zonder dat de last hiervan op de schouders van de volgende generaties
terechtkomt.
2.1. Hoe staat het met ons pensioensysteem?
Vandaag is het bedrag van de pensioenen van de eerste pijler vrij laag in België, zelfs voor mensen
die meer dan 40 jaar hebben bijgedragen. Voor heel wat gepensioneerden ligt hun pensioen niet eens
zo ver boven de armoedegrens. We merken dat steeds meer oudere mensen in armoede leven. We
stellen trouwens ook vast dat het sterftecijfer bij armen hoger ligt dan bij niet-armen. Het
armoedecijfer bij ouderlingen zou dus nog hoger zijn als het sterftecijfer gelijk zou zijn, ongeacht het
niveau van rijkdom. Oudere mensen moeten ook het hoofd bieden aan hogere kosten voor energie en
gezondheidszorg. Vooral alleenstaande bejaarde vrouwen en gepensioneerden die geen
vastgoedeigendom hebben, worden getroffen door armoede.
Een tweede vaststelling is dat de pensioenleeftijd in België één van de laagste is in Europa. De
effectieve pensioenleeftijd ligt onder 60 jaar. Hierdoor dragen minder werknemers bij tot het
systeem, terwijl meer uitkeringsgerechtigden ervan profiteren. De grootste oorzaak van die effectieve
pensioenleeftijd ligt in het brugpensioenstelsel. Dit stelsel alsook de bijzondere regelingen, de
verzekering voor werkloosheid zonder toezicht, de afschaffing van de financiële sanctie voor mensen
die op 60 in plaats van op 65 jaar op pensioen gaan, zetten Belgische werknemers ertoe aan
vervroegd op pensioen te vertrekken en dit ondanks de recent ingevoerde bonus, die echter weinig
doeltreffend is. Aan de vraagzijde worden werkgevers bovendien ertoe gedreven geen beroep te doen
op oudere werknemers die hen meer kosten dan opbrengen. Dit komt door de koppeling van de lonen
aan de anciënniteit, in tegenstelling tot wat gangbaar is in tal van andere landen.
Een derde element dat we kunnen aanhalen is de verscheidenheid en de complexiteit van het
pensioensysteem in België. De gemiddelde uitkeringen voor ambtenaren, loontrekkenden en
zelfstandigen verschillen sterk van elkaar.
We stellen tevens vast dat de aanvullende pensioensystemen geen grote rol spelen in de sociale
rechtvaardigheid. Het zijn immers de meest bemiddelde mensen die een aanvullend pensioen kunnen
opbouwen, terwijl heel wat gepensioneerden zelfs nog niet voor dergelijke comfortzone kunnen
zorgen.
België is dan ook nog eens kampioen op het vlak van afgeleide rechten, dit wil zeggen
pensioenrechten die worden toegekend aan mensen die niet hebben bijgedragen (koppel waarvan
slechts een partner actief was, bijvoorbeeld).
Ons pensioensysteem gaat de impact voelen van de bevolkingsevolutie. De afhankelijkheidsratio gaat
stijgen om twee redenen: de toename van de levensduur en de afname van het aantal geboortes. In
2000 lag de gemiddelde levensverwachting bij mannen op 75,08 jaar en bij vrouwen op 81,41 jaar.
Volgens het Planbureau zouden die cijfers stijgen tot 79,61 en 85,51 in 2020 en tot 83,99 en 89,73 in
2050. Deze verwachte toename van de afhankelijkheidsratio zou leiden tot een stijging van de
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pensioenkosten in 2050 tot 15,4% van het BBP (tegenover 10,4% in 2004). Voor heel wat experts
zijn deze vooruitzichten zelfs te optimistisch omdat ze gebaseerd zijn op een niet al te realistische
verwachte economische groei.
Om de kosten van de vergrijzing te meten, wordt steeds meer gebruik gemaakt van de
generatieboekhouding. Wanneer we, volgens deze benadering, alle kosten voor de sociale
programma’s in de toekomst gaan becijferen rekening houdend met de bijdragen die gestort zullen
worden, komen we tot een geactualiseerde waarde van de kosten die de overheidsschuld ver
overstijgt. Zo tonen Decoster et al. (2013) in een recente studie aan dat die impliciete schuld 7,5 keer
groter is dan de expliciete schuld van de Belgische overheid. Weliswaar is deze raming, net zoals alle
andere ramingen op basis van de generatieboekhouding, onderhevig aan de toegepaste discontovoet
en het groeicijfer; ze zijn ook gebaseerd op de veronderstelling dat het beleid niet zal veranderen. Dit
gezegd zijnde, staat het vast dat de overheidsschuld, die zo een probleem vormt in België, slechts een
deel is van wat zijn schuld in werkelijkheid is. Een andere benadering van hetzelfde probleem is
enkel gericht op de pensioensystemen en tracht een raming te geven van wat, bij eenzelfde beleid, de
som zou zijn van de nettoverbintenissen die de staat is aangegaan ten aanzien van zijn huidige en
toekomstige gepensioneerden. Zo berekenen Flawinne et al. (2013) dat die verbintenissen 1,8 keer
het Belgische BBP vertegenwoordigen.
Al deze factoren zorgen ervoor dat ons pensioensysteem in zijn huidige staat een echte tijdbom
geworden is.
2.2. Welke hervormingen moeten in die context worden doorgevoerd?
Het pensioensysteem in België bestaat uit drie pijlers (vier met de andere vormen van
langetermijnsparen). Hervormingen kunnen worden doorgevoerd op verschillende vlakken. We
moeten ons ervan bewust zijn dat wanneer we niet onmiddellijk concrete maatregelen nemen, we een
onhoudbare uitholling van de eerste pijler zullen kennen. Maar we moeten, in het kader van die eerste
pijler, een minimaal pensioen behouden, een minimumbedrag dat aan elkeen wordt uitgekeerd. Dit
minimumpensioen moet worden afgesteld op de armoedegrens.
Terwijl de wettelijke pensioenleeftijd is vastgelegd op 65 jaar, zien we dat de effectieve
pensioenleeftijd veel lager ligt. Van 15 Europese landen (EU 15) is België het land met de laagste
activiteitsgraad bij oudere personen. Ook de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan,
is in België het laagst: tussen 57 en 59 jaar. Hiermee rekening houdend, zullen we dus onvermijdelijk
de wettelijke pensioenleeftijd moeten verhogen tot na 65 jaar. Het is niet onze bedoeling alle
Belgische werknemers vanaf bijvoorbeeld 67 jaar – de wettelijke pensioenleeftijd in verschillende
landen – op pensioen te laten vertrekken. We weten dat heel wat programma’s voor vervroegd
pensioen zijn afgesteld op die wettelijke leeftijd. Wat we uiteindelijk willen, is een verhoging van de
effectieve pensioenleeftijd. In sommige sectoren zouden arbeidslast- en gezondheidstesten moeten
worden uitgevoerd die een vervroegd pensioen of een werkonbekwaamheid zouden rechtvaardigen.
Maar er mag geen brugpensioenstelsel per sector worden ingevoerd. Laten we het voorbeeld nemen
van de mijnsector. Het spreekt voor zich dat een mijnwerker die gedurende jaren in de mijn is
afgedaald, lastig werk zal hebben verricht dat een brugpensioen op een leeftijd lager dan 67 jaar
rechtvaardigt. Maar dat zal niet het geval zijn voor de assistent van de directeur, wiens werk veel
minder zwaar zal zijn geweest. Daarnaast zouden we de invoering van een systeem kunnen
overwegen waarbij de pensioenen individueel worden aangepast aan de duur van de loopbaan en
waarbij ook werkgevers die het brugpensioen als ontslagmiddel gebruiken, worden gesanctioneerd.
We zouden kunnen nadenken over een bepaalde vrijheid in de keuze van het tijdstip waarop men
met pensioen gaat en een neutraliteitsbeginsel voor de gemeenschap. In dit kader zou de invoering
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van een incentivesysteem dat gebaseerd is op een bonus-malus kunnen zorgen voor een neutraliteit in
de pensioenleeftijd.
Het lijkt ons ook noodzakelijk de activiteitsgraad van oudere werknemers te verhogen door, onder
andere, een herziening van de regels te onderzoeken om de cumul te vergemakkelijken voor diegenen
die de wettelijke pensioenleeftijd overschreden hebben. Ook het vooruitzicht van een laatste
loopbaanperiode die minder zou worden vergoed dan de voorgaande periodes, zou aanvaard moeten
worden. Trouwens, door de uitkering van een pensioen te combineren met het behoud van een
beroepsactiviteit, zouden heel wat senioren hun hersenen kunnen blijven trainen en langer
onafhankelijk blijven. Maatregelen om de tewerkstellingscijfers bij oudere mensen (55-64 jaar) te
verhogen, kunnen dus gemakkelijk worden ingevoerd. Dat zal ongetwijfeld gepaard gaan met een
hervorming van de lonen en van de loonprogressie op basis van anciënniteit en met een
ondersteuning van oudere werknemers om hen te helpen hun job te behouden (opleiding, bijscholing,
ondersteuning, …). In Duitsland, bijvoorbeeld, is de tewerkstellingsgraad gestegen van 66% tot 73%
tussen 2000 en 2012 (gegevens van de OESO). Voor de hoogst geschoolde beroepen is daarentegen
de economische omgeving belangrijker: de lonen in Amerika, bijvoorbeeld, voor de hoogst
geschoolden zijn zeer hoog, zonder dat dit een rem is op de ontwikkeling van de ondernemingen.
2.3. Hoe kunnen de pensioenongelijkheden tussen bepaalde groepen van de bevolking worden
weggewerkt?
Het Belgische pensioensysteem bestaat uit verschillende stelsels (loontrekkenden, zelfstandigheden,
ambtenaren, uitkeringsgerechtigden). De verschillen tussen de uitgekeerde pensioenen in elk van die
stelsels zijn zeer groot. Het systeem is dus niet rechtvaardig. Bovendien leidt ons huidige
pensioensysteem tot sociale ongelijkheid. De mensen die het meest getroffen worden door armoede
zijn hoogbejaarde vrouwen. Alleenstaanden moeten beter worden behandeld, maar er moet ook een
systeem komen om hun status van alleenstaande beter te controleren. Voor vrouwen die geen
volledige loopbaan achter de rug hebben en voor de armsten zou een universeel basispensioen de
ongelijkheden kunnen verminderen.
Om dit systeem rechtvaardiger te maken, zal het in eerste instantie nodig zijn om de systemen van de
privésector en de overheidssector uniform te maken. In dit kader zou het bedrag van de eerste pijler
voor ambtenaren moeten worden verlaagd door dit te koppelen aan een aanvullend pensioensysteem
waaraan tegelijkertijd werkgever (hier de staat) en werknemer zouden bijdragen. Dit systeem zou
worden ingevoerd voor nieuwe ambtenaren en zou gepaard moeten gaan met een loonherziening die
moet worden bestudeerd en geanalyseerd op basis van het inkomstenverlies, als dat verlies gebleken
is, ten opzichte van de inkomens in de privésector voor gelijkaardige functies.
De tweede pijler zou bovendien moeten worden aangemoedigd in alle sectoren en bij zelfstandigen,
zodat er een redelijke vervangingsratio is voor mensen met een laag inkomen. Een uitbreiding van
die tweede pijler is wenselijk, ook naar KMO’s en zelfstandigen. Het verplichte karakter van die
tweede pijler zou moeten worden bestudeerd. De betaling van een rente moet daarentegen de
voorkeur genieten.
2.4. Kunnen er ook maatregelen worden genomen in de derde pijler?
De derde pijler bestaat uit het individuele sparen waarvoor fiscale voordelen gelden. De derde pijler
brengt kosten met zich voor de gemeenschap. Uit academische studies blijkt dat die fiscale voordelen
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vooral een substitutie-effect hebben5: uiteindelijk verandert de belastingbetaler van een spaarder die
niet profiteert van een bepaalde stimulans in een spaarder die wél van dergelijke stimuli kan
profiteren. Bovendien zouden die aftrekken psychologisch een verkeerd effect kunnen hebben:
spaarders die gebruik maken van die aftreksystemen kunnen het gevoel hebben dat het aftrekbare
bedrag voldoende is om een bijkomend pensioen op te bouwen. Welnu, dat is het niet en die aftrek
zet mensen niet echt ertoe aan een aanvullend pensioen op te bouwen. We staan dus terughoudend
tegenover de toekenning van fiscale voorzieningen die het niveau van de aanvullende pensioenen
maar beperkt beïnvloeden. Deze fiscale niches brengen bovendien kosten met zich en hebben maar
een beperkt resultaat op de armoedebestrijding.
Waar we wel tegen moeten strijden, is de kortzichtigheid van mensen inzake pensioen. Jongeren
beginnen later te werken. Ze kopen een huis op latere leeftijd dan hun ouders en beginnen later met
de voorbereiding van hun pensioen. Ze leven langer en zullen hun leningen niet op 55 jaar hebben
afbetaald. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk structuren op te zetten voor informatie, educatie en
sensibilisering om het langetermijnsparen aan te moedigen.
2.5. En als besluit?
Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat de hervormingen zoals we die voorstellen zo snel mogelijk
moeten worden doorgevoerd. We denken echter dat sommige hervormingen meer in de tijd moeten
worden verspreid. De hervorming van het pensioenstelsel voor ambtenaren moet gepaard gaan met
een overgangsperiode. Een reden te meer dus om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. We moeten
realistisch zijn: de hervorming van ons pensioensysteem is een belangrijke hervorming die vanaf nu
moet starten om het sociale en budgettaire evenwicht van ons land in de toekomst te vrijwaren.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5	
  Marchand, M. en P. Pestieau (2001) De fiscale behandeling van aanvullende pensioenen, Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, 43, 905-917.
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3. Naar een sterker concurrentievermogen in België
Zich buigen over het concurrentievermogen van ons land mag zich niet beperken tot de loutere
betrachting de rentabiliteit van onze ondernemingen te verhogen. Vooreerst omdat het streven naar
een sterker concurrentievermogen een stimulans is voor vernieuwing en groei, en ook omdat het
noodzakelijk is in een monetaire unie waar geen traditionele stabiliserende mechanismen zijn
(budgettaire transfers, loonflexibiliteit, mobiliteit van arbeidskrachten).
In een omgeving waarin Duitsland en Nederland over aanzienlijke overschotten beschikken, toont de
daling van het handelsoverschot in België dat onze concurrentiepositie verzwakt is. Dit is deels te
wijten aan factoren die niet rechtstreeks kunnen worden beïnvloed door de overheid. Onder andere de
productpositionering van onze Belgische ondernemingen leidt tot minder technologische bagage van
onze export. Ook de geografische spreiding van onze export is niet ideaal. België moet onder meer
zijn positie versterken op markten met een sterke groei. De overheid heeft de mogelijkheid
ondernemingen en werknemers bij te staan om het concurrentievermogen van ons land te verbeteren.
Denken we nog maar aan volgende factoren. Deze lijst is verre van volledig:
– de kwaliteit van het onderwijs, waarbij we meteen vermelden dat men zich eerst om het
onderwijs moet bekommeren om andere redenen dan het concurrentievermogen;
– de arbeidskosten;
– de zware administratieve lasten. Sommige reglementeringen zouden kunnen worden
afgezwakt of vereenvoudigd (zoals deze met betrekking tot de toegang tot het beroep,
bijvoorbeeld);
– de moeilijkheid om geld te vinden voor innoverende projecten;
– de energieprijs;
– de overbelasting van de vervoersinfrastructuur die een invloed heeft op de transportkosten …
en op het moreel van de pendelaars;
– de beperking van de middelen die ter beschikking worden gesteld van de universitaire
onderzoekscentra, aangezien de financiering van de universiteiten onvoldoende de evolutie
van het nationaal inkomen, noch de toename van het aantal studenten heeft gevolgd;
– het vertrouwensniveau tussen de verschillende economische actoren, wat verwijst naar de
kwaliteit van de sociale relaties binnen de onderneming en tussen partners, alsook naar de
stabiliteit en de eenvoud van de werkingsregels, naar de doeltreffendheid van het gerechtelijk
apparaat, enz.;
– het gebrek aan ondernemingslef, dat deels te wijten is aan de enorme financiële en
administratieve lasten die vereist zijn bij de oprichting en het bestuur van een onderneming,
alsook aan de stigmatisering van de ondernemer die geprobeerd heeft maar faalde.
Er werden reeds bepaalde structurele maatregelen getroffen om de concurrentiepositie van België te
beschermen, zoals met name de in 1996 ingevoerde loonnorm of, in een recenter verleden, de
loonblokkering voor 2013 en 2014 en de hervorming van de berekeningswijze van de prijsstijging.
3.1. Hoe staat het momenteel met ons concurrentievermogen? In welke mate is de
loonconcurrentie van de Belgische industrie erop achteruit gegaan?
Het recente verslag van de Expertengroep « Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » (2013), of
EGCW, reikt een goede en recente maatstaf aan van de eenheidskosten van de lonen in België in
vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland en dit voor 21 activiteitstakken. Hieruit blijkt het
volgende: « Algemeen beschouwd, is de verhouding [tussen loonkosten en productiviteit] voor de
meeste industriële takken hoger in België dan in de drie buurlanden. Dat geldt in aanzienlijke mate
voor de textielnijverheid, de chemie, de vervaardiging van elektrische apparatuur en van
transportmiddelen. » (EGCW, 2013, p. XVI). Verder lezen we: « Uit het onderzoek van de
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indicatoren blijkt dus dat vooral de industrietakken zich mogelijk in grote moeilijkheden bevinden. »
(EGCW, 2013, p. XIX). Deze vaststelling wordt in verband gebracht met een andere, namelijk dat
tijdens de periode 1995-2010 « de volumegroei van de activiteit in de verwerkende nijverheid het
laagst is in België. » (EGCW, 2013, p. XX): +13% tegenover +18% in Frankrijk, +24% in Duitsland
en +29% in Nederland.
Uit een recente studie van Bodart en Shadman (2013, p.10-11) over de periode 1970-2007 blijkt ook
een voor België ongunstige loonkloof: « Voor de betreffende periode (1970-2007) zijn de loonkosten
in België merkbaar sneller gestegen dan in de drie buurlanden. Dit resultaat geldt bij om het even
welke berekeningswijze van de loonkosten, zelfs wanneer die worden gecorrigeerd om rekening te
houden met de evolutie van de arbeidsproductiviteit » (p. 10-11 – vrije vertaling). De auteurs
bemerken evenwel een uitzondering, namelijk de eenheidskosten van de lonen in de verwerkende
nijverheid die tussen 1977 en 1997 gedaald zijn. Ze voegen eraan toe dat « in de sector die is
blootgesteld aan buitenlandse concurrentie en in de verwerkende nijverheid, de loonkosten per
geproduceerde eenheid vanaf midden de jaren negentig in België een relatief snellere groei hebben
gekend dan in de drie andere landen. » (p. 11 – vrije vertaling).
3.2. Waarom moeten we ons in het kader van het concurrentievermogen bekommeren om de
lonen en hoe kunnen we ze vergelijken?
Het debat over het concurrentievermogen mag niet louter worden gereduceerd tot een discussie over
de arbeidskosten. Toch verdienen deze arbeidskosten onze bijzondere aandacht en wel om vijf
redenen:
– Het gewicht dat de vergoeding van de factor arbeid heeft in het nationaal product (52,5% van
het BNP in België; 49,2% in de eurozone – Eurostatgegevens voor 2013);
– De Europese monetaire eenmaking, waardoor een loondrift niet meer kan worden
gecompenseerd door een aanpassing van de wisselkoers;
– De lage inflatie die een correctie van de loondrift bemoeilijkt, gezien de rigiditeit van de
nominale lonen (dit wil zeggen dat als er een loonontsporing zou plaatsvinden in België, men
niet meer kan rekenen op een snelle stijging van de lonen in het buitenland om deze
ontsporing te corrigeren);
– Het belang van de loonkosten als beslissingscriterium bij het kiezen van een
investeringslocatie, zoals blijkt uit verscheidende internationale competitiviteitsrankings;
– De perceptie dat de overheid een probleem van het concurrentievermogen sneller kan
corrigeren door in te grijpen op de lonen dan door maatregelen om andere factoren, zoals het
onderwijs, de aard van het economisch weefsel of de cultuur, bij te sturen.
Hogere loonkosten hebben natuurlijk ook gunstige effecten, zoals de volgende:
– Verruiming van de fiscale basis die het mogelijk maakt de overheidsuitgaven te financieren
met ook een positief effect voor de ondernemingen;
– Stimulans om de productiviteit te verhogen en te innoveren.
Bij een vergelijking van de loonkosten moeten we evenwel een bepaalde nuance in acht nemen en
mogen we volgende factoren niet uit het oog verliezen:
– men moet zich baseren op de effectieve arbeidskosten, rekening houdend met de sociale
bijdragen, de subsidies voor arbeid, de effectieve arbeidsduur en de aanverwante lasten
(administratief beheer, vakbondsdelegaties, …);
– men moet de analyse toespitsen op de sectoren die zijn blootgesteld aan internationale
concurrentie; als het gemiddelde loon wordt opgetrokken omdat de lonen in een binnenlandse
sector zoals de horeca zeer hoog zijn (element vastgesteld door de EGCW, 2013), dan heeft

17	
  
	
  

dat geen invloed op de concurrentiepositie van de exportbedrijven. Bovendien moet men, in
plaats van lonen tussen landen te vergelijken, regio’s en zelfs subregio’s vergelijken en
sectoren en zelfs ondernemingen in het bijzonder vergelijken;
– men moet de loonkosten corrigeren voor de productiviteit. Wat men wel moet vergelijken van
het ene land tot het andere zijn de loonkosten per geproduceerde eenheid voor een bepaalde
activiteit (in België wordt de recente daling van de productiviteit verklaard door de opkomst
van de dienstencheques en door een buffereffect van de ondernemingen die de tewerkstelling
niet in dezelfde mate hebben afgebouwd als de – hopelijk tijdelijke – daling van hun
verkoopcijfer. Deze elementen mogen niet zwaar doorwegen in internationale vergelijkingen).
3.3. Automatische loonindexering afschaffen of hervormen?
De automatische loonindexering kan, wegens haar rechtstreekse effecten, rekenen op buitensporig
veel aandacht in het publieke debat en in de aanbevelingen van de internationale instellingen die de
Belgische economie bestuderen. De tegenstanders zouden moeten inzien dat de automatische
loonindexering, zelfs als we hun redenering volgen, geen doorslaggevende rol kan spelen in de
moeilijkheden die België op het vlak van concurrentievermogen en werkgelegenheid kent.
Voorstanders zouden moeten beseffen dat de automatische loonindexering niet noodzakelijk de beste
bescherming biedt om de koopkracht van de loontrekkenden te vrijwaren.
Voor Bodart en Shadman (2013), « is de indexering geen beslissende factor voor de
langetermijnevolutie van het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen. » (p. 18 – vrije
vertaling). Dit is te verklaren doordat de economie zich aanpast en banen verdwijnen of worden
verplaatst, terwijl het uiteindelijk toch de verhouding tussen vraag en aanbod is die het niveau van de
lonen bepaalt. We komen tot dezelfde conclusie wanneer we bedenken dat, als de loonindexering
inderdaad zoveel onheil zou aanrichten, ze de Belgische economie ernstige schade had moeten
toebrengen (meer nog dan in Spanje en Portugal), terwijl de prestaties van de Belgische economie
niet zo erg verschillen van het gemiddelde in de buurlanden.
Bodart en Shadman (2013) tonen daarentegen aan dat « de indexering het concurrentievermogen van
België op korte termijn aantast » (p. 18 – vrije vertaling), waarbij ze met « korte termijn » een
periode van enkele jaren bedoelen. Hieruit kan een verlies van banen in België en een toename van
de vraag naar arbeid in het buitenland volgen. Op lange termijn zal er dus een nieuw evenwicht
ontstaan, maar dat betekent niet dat de verloren banen uiteindelijk terugkeren naar België.
Bovendien staat de automatische loonindexering niet garant voor het behoud van de koopkracht voor
elke loontrekkende die zijn baan behoudt, omdat de individuele consumptiekorven verschillen van de
referentiekorf. Een voorbeeld: Bodart en Hindriks (2013) tonen aan dat in de periode 2001-2011 de
indexering van de inkomens 24% bedroeg, terwijl de levensduurte voor het laagste deciel met 32%
steeg.
Met andere woorden, de afschaffing van dit niet-vergaande symbool dreigt te ontaarden in een groot
sociaal conflict waarbij geen winnaars zullen zijn. Blanchard, Jaumotte en Loungani (2013)
benadrukken trouwens het belang van het vertrouwen tussen de sociale partners als voorwaarden
voor het welslagen van de structurele hervormingen. We pleiten dus voor een betere werking van het
indexeringsmechanisme, zonder het te laten verdwijnen.
De hervorming van het indexeringsmechanisme moet globaal worden bekeken. Ze moet samengaan
met de fiscale hervorming die de werkgelegenheid wil aanmoedigen door de lasten op arbeid te
verlagen. Ze kan ook gebruikt worden in de Europese onderhandelingen om de fiscale concurrentie te
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verminderen; in een voor-wat-hoort-wat-situatie, zou ze de tegenhanger zijn van een voor België zeer
gunstige Europese harmonisering van de fiscale basis voor ondernemingen. En tot slot zou ze het
imago van het Belgische sociale model moeten opkrikken, omdat buitenlandse investeerders immers
gerustgesteld zouden zijn over de toekomstige evolutie van de loonkosten, waardoor er meer banen
zouden worden gecreëerd.
Bij de hervorming van de automatische loonindexering zouden volgende principes in acht moeten
worden genomen:
– de indexering behouden voor inkomens lager dan een bepaald bedrag, en zo de weg
vrijhouden voor loononderhandelingen over de hogere lonen;
– alle energieproducten uit de gezondheidsindex halen. Hun schommeling is immers groter dan
bij onze buurlanden, waardoor een bepaalde instabiliteit « op korte termijn » optreedt. Ook de
schommelingen van de indirecte belastingen uit de gezondheidsindex halen;
– voorrang geven aan de loonnorm in plaats van aan de indexering en als norm de
loonsverhoging van de buurlanden in het verleden nemen;
– in situaties waar blijkt dat een automatische loonindexering de ondernemingen van een sector
in gevaar zou brengen, de clausules bestuderen van een tijdelijke « opting out » volgens
vastgestelde modaliteiten.
3.4. Hoe het niet-loongebonden concurrentievermogen verbeteren? Het voorbeeld van het
onderwijs.
Het eerste doel van het onderwijs is uiteraard niet het concurrentievermogen. Nochtans zou een
betere kwaliteit van ons onderwijs, naast andere effecten, een gunstig effect hebben op dat
concurrentievermogen.
Vanuit economisch oogpunt wordt vastgesteld dat de uitgaven in het verplichte onderwijs in de
Franse gemeenschap, die internationaal hoog zijn, een dubbele ernstige tekortkoming vertonen,
zowel qua doeltreffendheid als qua rechtvaardigheid.
De oorzaken voor de huidige tekortkomingen in ons onderwijs zijn onder meer de volgende:
– de opleiding, selectie en begeleiding van leerkrachten;
– het beroep van leerkracht, dat steeds moeilijker wordt, vooral voor jonge leerkrachten die te
maken krijgen met de meest complexe en minst aangename situaties (onstabiele baan,
deeltijds werk, wisselende vakken, moeilijke uurroosters, implicaties collectieve lasten, …)
en voor leerkrachten in bepaalde scholen;
– de schaarste aan geschoolde en gemotiveerde leerkrachten, vooral in bepaalde
onderwijsdomeinen of bepaalde scholen, zonder de mogelijkheid dit te kunnen verhelpen met
hogere en gerichte lonen of andere middelen (begeleiding door een mentor, bijkomende
opleidingsbeurs, …);
– het sociale aanzien van leerkrachten, dat niet meteen rechtstreeks verband houdt met hun
vergoeding, is sterk gedaald;
– de onvoldoende pedagogische en leidinggevende autonomie die gegeven wordt aan de
onderwijsinstellingen, en zelfs aan de leerkrachten;
– de beperkte ondersteuning aan schooldirecties;
– de houding van leerkrachten die de facto de voorkeur geven aan de klassieke kennis en
neerkijken op technische studierichtingen en beroepsrichtingen;
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– de weinige middelen die worden besteed aan individuele studiebegeleiding en het aanleren
van Frans als tweede taal;
– een te hoge leeftijd waarop onderwijs verplicht wordt;
– het gebrek aan een systeem dat het afhaken op school opspoort;
– de gebrekkige opvolging van leerkrachten wier leskwaliteit problemen stelt;
– het opleggen van steeds veranderende pedagogische methoden waarvan de verdiensten niet
aangetoond zijn; de afwezigheid van een cultuur inzake evaluatie van overheidsstrategieën is
vooral voelbaar in het onderwijs.
Wat het hoger onderwijs betreft, kunnen we het volgende vaststellen:
– ondanks de weinige middelen waarover het beschikt, geniet ons hoger onderwijs een goede
kwaliteit;
– veel studenten moeten hun jaar overdoen (vooral in het eerste jaar). Dit is te verklaren door de
leemtes in het middelbaar onderwijs;
– de onrechtvaardigheid van het verplichte onderwijs leidt tot sociale selectiviteit in het hoger
onderwijs, terwijl dit voor iedereen is opengesteld en het inschrijvingsgeld aan de universiteit
niet hoog is (bijna gratis onderwijs);
– dit nagenoeg kosteloze onderwijs weegt op de financiën van ons land, omdat, in een open
economie, de studiekosten niet meer gedragen worden door het land dat op termijn ervan zal
profiteren.
De keuze voor hogere studies is een fundamentele vrijheid. Zonder het risico te willen lopen hogere
opleiding als instrument te gebruiken om ze het best af te stemmen op de onmiddellijke behoeftes
van de arbeidsmarkt, moeten we toch inzien dat die vrijheid vandaag de facto uitmondt in een
onevenwicht tussen de verschillende richtingen. Momenteel zijn er te weinig opgeleiden voor de
sector STEM (« Science – Technology – Engineering – Maths »). Dit heeft een ongunstige invloed
op innovatie, concurrentievermogen en collectief welzijn. Hoe kunnen we dit probleem oplossen?
Daarvoor zouden we de volgende mogelijkheden moeten bestuderen en daaruit de positieve
maatregelen moeten filteren:
– onderscheid maken in de werkloosheidsuitkering (zo zou men de uitkering aan iemand die
opnieuw gaat studeren verder kunnen uitbetalen, als die hervatte studies betrekking hebben op
erkende knelpuntberoepen);
– de knelpunten meedelen, informatie geven over de verschillen in de werkloosheidsgraad
naargelang de gevolgde opleidingen, informatie geven over de loonverschillen per beroep, …;
– de studiekeuze voor knelpuntberoepen aanmoedigen (bv.: wetenschappelijke beroepen
aantrekkelijker maken, technische studierichtingen cultureel opwaarderen);
– de studies voor knelpuntberoepen aantrekkelijker maken;
– de kosten voor studies voor knelpuntberoepen verlagen: inschrijvingsgeld verlagen, stages
vergoeden;
– het inschrijvingsgeld verhogen of quota opleggen voor studierichtingen die leiden tot een
moeilijkere integratie op de arbeidsmarkt;
– de studenten « responsabiliseren » door de definitie van passende betrekking te beperken voor
de werkzoekenden met een diploma waarvoor een werkloosheidsgraad bestaat die ver boven
het gemiddelde ligt.

20	
  
	
  

3.5. Kunnen er nog andere elementen het concurrentievermogen van België verbeteren?
Het niveau van de lonen is maar één van de elementen die het concurrentievermogen aantasten. Laten
we, naast onderwijs, ook eens kijken naar de doeltreffendheid (of ondoeltreffendheid!) van de
Belgische administratie. Het is ons insziens absoluut noodzakelijk het aantal administratieve stappen
en de complexiteit ervan te verminderen en te streven naar meer administratieve vereenvoudiging.
Om die complexiteit aan te pakken, zouden er minder ingewikkelde reglementen moeten worden
opgesteld en toegepast en de administratieve logheid verminderd. We willen wel benadrukken dat
een vereenvoudiging van de procedures niet wil zeggen dat alle regels moeten worden beperkt. Maar
sommige zeer extreme regels kunnen een rem zijn op het concurrentievermogen: sommige
gezondheids- en voedselreglementen of de toegang tot het beroep zijn, bijvoorbeeld, maatregelen die
zouden kunnen worden versoepeld zonder ze af te schaffen. Om de ondernemingsgeest terug aan te
wakkeren, moet ook worden bekeken hoe we kunnen afraken van de stigmatisering van de
ondernemer die gefaald heeft.
Nog een ander element dat doorweegt op het concurrentievermogen zijn de energiekosten. Daar
denken we dat het nodig is de doeltreffendheid van de distributienetwerken in België te herbekijken.
Nog steeds wat kosten betreft, zouden we ons ook moeten buigen over de kwestie van de
financieringskosten in ons land en over andere kosten, zoals, bijvoorbeeld, die van de
industrieterreinen. We trekken niet alleen ondernemingen aan op ons grondgebied met subsidies,
maar ook met de kwaliteit van onze arbeidskrachten, onze onderzoekscentra en onze infrastructuur.
De openbare infrastructuur staat centraal in het concurrentievermogen van een land. We moeten deze
infrastructuur verbeteren (wegen=files, spoorwegen=vertragingen, wateren=te ontwikkelen).
Een ander element dat een rol speelt in het concurrentievermogen is de juridische, reglementaire of
fiscale onzekerheid. Een stabiele wetgeving neemt de onzekerheden weg en doet de werklast en de
opleiding van de teams die deze wijzigingen moeten beheren, afnemen. Men mag slechts « met
bevende hand » aan de wet raken, zei Montesquieu.6

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6	
  Referenties met betrekking tot het hoofdstuk « concurrentievermogen »
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381-416.
de Callataÿ, Etienne (2013), Looncompetitiviteit en automatische indexering in België, Itinera Institute Analyse,
2013/18, 22p. Expertengroep « Concurrentievermogen en Werkgelegenheid » (2013), Arbeidskosten, loonsubsidies,
arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen, juli.
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Besluiten
Tijdens een bezinningsweekend zijn vijf economen met elk een verschillende achtergrond
samengekomen om te debatteren over economische onderwerpen die ons land aangaan. Hieruit is een
document ontstaan met een reeks gezamenlijk uitgewerkte concrete ideeën en constructieve
oplossingen voor drie grote thema’s: fiscaliteit, pensioenen en concurrentievermogen. Dit
document werd opgesteld op basis van een consensus tussen de verschillende aanwezige economen
en staat wars van elke politieke inslag.
Onze voorstellen inzake fiscaliteit zijn:
•

•

•

in de personenbelasting:
– een terugkeer naar de globalisatie van de inkomsten. Deze globalisatie moet gepaard gaan met
een herziening van de progressiviteit van de belastingen, met een coëfficiënt per soort
inkomsten, met een verhoging van het belastingvrije minimum en met een afschaffing van de
fiscale niches. Deze maatregelen zouden samengaan met een daling van de belastingvoet voor
natuurlijke personen, want de fiscale basis zou worden uitgebreid;
– wat de rechten inzake vermogensoverdracht betreft, zou er overleg moeten komen tussen de
regio’s. Deze rechten zouden ook moeten worden herzien (waarschijnlijk opwaarts) om
schenkingen op een minder gevorderde leeftijd aan te moedigen door een lichtere
progressiviteit van de schenkingsrechten volgens de leeftijd van de begunstigde toe te passen.
in de vennootschapsbelasting:
– de notionele interesten geleidelijk laten verdwijnen en een aftrek invoeren op basis van de
activa om de werkgelegenheid te bevorderen;
– de aftrekken voor beroepskosten verminderen en de fiscale niches afbouwen;
– de fiscale aftrekken voor O&O en voor bepaalde innoverende investeringen verhogen;
– in het licht van deze ontwikkelingen en vanuit een bepaalde budgettaire neutraliteit, de
belastingvoet voor vennootschappen verminderen en deze harmoniseren voor KMO’s en
grote ondernemingen.
in de indirecte belastingen:
– deze herzien om middelen vrij te maken om de lasten die wegen op de productieactiviteiten te
verminderen;
– de btw-tarieven aanpassen door zowel de verminderde als de normale tarieven te verhogen;
– uitbreiding van de fiscale basis van de btw overwegen;
– invoering van groene taksen: milieuaccijnzen op gas en stookolie, accijnzen op bepaalde
producten die schadelijk zijn voor de gezondheid (frisdranken, chips, …);
– met deze verhoging zou het socialebijdragensysteem kunnen worden herzien en een
harmonisering kunnen worden overwogen tussen het stelsel van de loontrekkenden en dat van
de zelfstandigen. Ook een stijging van de marginale tarieven in de PB in een stelsel waarin de
bijdragen geplafonneerd zouden zijn, kan worden overwogen.

Wat het thema van de pensioenen betreft, willen we benadrukken dat ons pensioensysteem vandaag
dringend aan hervorming toe is om het sociale en budgettaire evenwicht van ons land te bewaren.
Daarom stellen we volgende maatregelen voor:
– zorgen dat er voldoende koopkracht is voor gepensioneerden (minimaal basispensioen) en
individualisering van de pensioenrechten;
– verhoging van de effectieve pensioenleeftijd door in sommige sectoren het
brugpensioensysteem af te schaffen alsook via een verhoging van de wettelijke leeftijd en een
bonus-malussysteem verbonden met de leeftijd waarop men met pensioen gaat;
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invoering van arbeidslast- en gezondheidstesten;
invoering van maatregelen om de tewerkstellingsgraad bij oudere personen te verhogen;
uniformisering van de pensioenstelsels van de privésector en de openbare sector;
versteviging van de tweede pijler en herziening van de fiscale niches verbonden met de derde
pijler;
– versterking van de sensibilisering en educatie van het grote publiek om pensioenplannen aan
te leggen.
–
–
–
–

Voor een beter concurrentievermogen worden volgende voorstellen aangereikt:
– op loonniveau, de voorrang geven aan de loonnorm in plaats van aan de indexering en de
energieproducten en effecten van de indirecte belastingen uit de gezondheidsindex halen;
– hervormingen aangaan voor de opleiding van arbeidskrachten en verbetering van de
doeltreffendheid van ons onderwijs;
– de administratie doeltreffender maken;
– de openbare infrastructuur verbeteren, met name op het vlak van transport.
De voorstellen die voortvloeien uit dit bezinningsweekend zijn weliswaar streng op korte termijn,
maar we kunnen niet meer omheen de realiteit en genoegen nemen met een zelfvoldane
kortzichtigheid die ertoe zou leiden dat de toekomstige generaties de brokken zullen moeten lijmen
omdat we nu geen beslissingen durven nemen. Die veranderingen zijn nu nodig! Diegenen die nu
deze beslissingen voor onze toekomst willen nemen, getuigen van lef en moed. Niets doen leidt
alleen maar tot ernstige structurele, budgettaire en sociale ontregelingen.
* * *
* *
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A.	
  Bijlagen	
  Fiscaliteit	
  
Wat zijn notionele interesten?
Het gaat om een fiscaal stelsel waarbij ondernemingen van hun belastbare winst een fictieve interest
op hun risicokapitaal kunnen aftrekken. Het is een Belgisch systeem dat in 2006 werd ingevoerd.
Doel van deze maatregel was het bevorderen van risicokapitaal dat fiscaal benadeeld was ten
opzichte van de financiering door leningen. Wanneer de aandeelhouders kapitaal inbrengen in de
onderneming wordt dan ook een aftrek toegepast op de winst. Dankzij deze notionele interesten kan
de fiscale basis van de vennootschap die ervan profiteert, verlaagd worden. De hoogte van die
interesten wordt berekend op basis van de gemiddelde rentevoet van de OLO’s (Lineaire obligaties)
op 10 jaar in het jaar voorafgaand aan het boekjaar. Wanneer de onderneming in de loop van een
boekjaar verlies lijdt, kan ze dit voordeel overdragen naar een later jaar waarin ze winst weet te
realiseren. Zo kan dit voordeel gedurende 7 jaar worden overgedragen. Met deze maatregel wou men
België na het verdwijnen van de coördinatiecentra aantrekkelijk houden.
Faciale rentevoeten van de VENB
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centraal-Europa en Oost-Europa: 10% tot 20%
12,5%: Ierland
22 tot 25%: Oostenrijk, Denemarken, Finland, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zweden
29,22%: Luxemburg; 29,55%: Duitsland
30%: Spanje
31,4%: Italië
33,33%: Frankrijk
33,99%: België
Canada: 36,1% in 2007 en progressieve daling tot 26% in 2013

Bron: KPMG	
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Overzicht van het Belgische BNP
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Belgisch BNP in 2012 : 376,229 miljard euro
Landbouw, bosbouw en visvangst: 2,8
Verwerkende nijverheid, ontginningsindustrie en overige: 55,5
Bouw: 19,2
Diensten:
Groot- en kleinhandel, transport, hotels en restaurants: 67,4
Informatie en communicatie: 14
Financiële en verzekeringsactiviteiten: 19,8
Vastgoedactiviteiten: 30,4
Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten en administratieve en
ondersteunende diensten: 43,5
Overheidsadministratie, defensie en onderwijs: 50
Gezondheids- en welzijnszorg : 26,4
Andere diensten: 6,4
Belastingen min productiegebonden subsidies: 40,5
Belastingwig voor inkomens uit arbeid
(Gegevens OESO: tax wedge for a person/couple at the average wage level)
One	
  earner	
  couple	
  with	
  two	
  children	
  

Single	
  without	
  children	
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10,0	
  
0,0	
  

Average tax wedge compared to Denmark
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Marginal tax wedge, compared to Denmark

Kijken naar de belastingwig geeft vrijwel geen enkele economische indicatie over de
ontsporingen in de economie. De kleine terugval hieronder toont goed aan dat er geen enkel
statistisch verband is tussen de belastingwig op de inkomens uit arbeid en het
tewerkstellingsniveau.
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Normal VAT rate no longer above EU average
Belgium
EU27
2000
21%
19.2%
2013
21%
21.3%
Large scope of consumption not taxed or taxed at reduced rate (6% & 12%)
§ Excise duties
– Lower taxes on tobacco products (with cross-border implications)
– Almost no tax on heating oil & gas
§ Environment: below EA average (2.1% of GDP vs. 2.3%)
Bron: Eurostat, Taxation trends in the EU, 2013 edition
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B. Bijlagen Pensioenen
Wat zijn pensioenpijlers?
•

Wanneer we het in het kader van de pensioenen hebben over de eerste pijler verwijzen we
naar het wettelijke pensioen. Hoewel het om een door de staat toegekend pensioen gaat, zijn
de uitkeringen ervan niet gelijk voor iedereen. Kortom: we zijn niet allemaal gelijk voor het
wettelijke pensioen. De berekeningswijze van het pensioen verschilt afhankelijk van
welgedefinieerde criteria zoals, bijvoorbeeld, de duur van de beroepsloopbaan of
professionele activiteit (zelfstandige, werknemer of ambtenaar), het loon, de gezinssituatie. Er
zijn dus drie factoren die het bedrag van het pensioen gaan beïnvloeden: het statuut van de
werknemer (is hij zelfstandige of loontrekkend? gehuwd of alleenstaand?), zijn vergoeding in
de loop der jaren en de duur van zijn loopbaan. Er bestaan speciale regels om de duur van de
loopbaan te berekenen (op basis van een volledige loopbaan van 45 jaar).

•

Naast het wettelijke pensioen kan de werknemer ook een buitenwettelijk of aanvullend
pensioen ontvangen als zijn werkgever een groepsverzekering is aangegaan of heeft
ingetekend bij een pensioeninstelling (pensioenfonds). De aanvullende of buitenwettelijke
pensioenen worden gefinancierd door aanvullende bijdragen die zijn vastgelegd in een
contract of collectieve arbeidsovereenkomst. Deze bijdragen staan los van de wettelijk
verplichte sociale bijdragen en hebben geen invloed op de wettelijke pensioenen. Dat is wat
men de tweede pijler van de pensioenen noemt. In tegenstelling tot het wettelijke
pensioensysteem dat gebaseerd is op herverdeling, is de tweede pijler gebaseerd op
kapitalisatie. Concreet storten werkgever en werknemer samen bijdragen en wanneer de tijd
van pensioen is aangekomen, ontvangt de werknemer de gestorte premies vermeerderd met de
interesten en verminderd met een belasting van 10 of 16,5% op 80% van het gewaarborgd
kapitaal. In 2003 heeft minister Frank Vandenbroucke dit aspect van de pensioenen hervormd
door het uit te breiden naar bepaalde sectoren die daarvan waren uitgesloten, naar de « blauwe
boorden », naar de kleine en middelgrote ondernemingen en naar de zelfstandigen. Als
zelfstandige in hoofdberoep is het ook mogelijk een aanvullend pensioenplan aan te leggen:
dat is het « vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen » of de VAPZ. Ieder jaar kan de
zelfstandige de premies van de VAPZ als beroepskosten aftrekken van zijn belastbare
inkomsten. Er is wel een specifieke limiet.

•

De derde pijler van de pensioenen bestaat uit de individuele spaarvormen bestemd voor het
pensioen, die al dan niet fiscale incentives genieten. Binnen die pijler vinden we de
pensioenspaarformules alsook een levensverzekeringsformule, maar ook alle individuele
spaarvormen van spaarders met het oog op hun pensioen. Men spreekt soms ook wel over de
derde pijler om die individuele spaarvormen aan te duiden die fiscale incentives genieten en
van de vierde pijler voor individuele spaarvormen die geen fiscale incentives genieten.
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Tabel 2. Kosten van de overheidspensioenen
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Average	
  benefits	
  and	
  share	
  of	
  the	
  main	
  regimes	
  
	
  
	
  

%	
  
67	
  

(gross	
  benefits)	
  	
  monthly	
  €	
  
1170	
  

16	
  

1154	
  

	
  

12	
  

955	
  

	
  

5	
  

631	
  

	
  

100	
  

992	
  

Civil	
  servants	
  

17	
  

2112	
  

Salaried	
  

50	
  

925	
  

Pension	
  and	
  survival	
  

Self	
  employed	
  

7	
  

493	
  

Mixed	
  

27	
  

1210	
  

Men	
  

46	
  

1188	
  

Women	
  

54	
  

830	
  

29	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Flemish	
  

54	
  

1006	
  

Walloon	
  

30	
  

1059	
  

Brussels	
  
	
  
Bron:	
  
Pensioenkadaster	
  (2009)	
  

8	
  

1089	
  

	
  
Poverty	
  rates	
  in	
  Belgium	
  (pov	
  line	
  9865	
  €,	
  2004)	
  

	
  

	
   	
  

	
  

65+	
  

20,6	
  

16-‐64	
  

12,2	
  

Total	
  

14,7	
  

Women	
  65+	
  

21,5	
  

Women	
  75+	
  

24,6	
  

Single	
  65+	
  

26,5	
  

Source:	
  CSF	
  (2007)	
  

Een indicator waarmee steeds meer rekening wordt gehouden door de centrale banken is de
participatiegraad, namelijk de verhouding van de beroepsgeschikte bevolking tot de totale
bevolking. In heel wat westerse landen daalt die verhouding. De participatiegraad in België bedraagt
67,2% voor 2012 tegenover 67,3% in 2011 en is dus relatief stabiel gebleven.

Bron: Eurostat
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C. Bijlagen Concurrentievermogen
§

Results for Belgium out of 185 countries
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Overall
Starting a business
Construction permits
Getting electricity
Registering property
Getting credit
Protecting investors
Paying taxes
Trading across borders
Enforcing contracts
Resolving insolvency

33
44
57
82
176
70
19
75
29
18
7

(12th among EU countries)

Source: World Bank, Ease of Doing Business (data June 2012)
§

Results for Belgium out of 27 countries

Overall :

9 / 27
– Smart
•
•
•
•

8
Enterprise environment
Digital agenda
Innovative Europe
Education & training

– Inclusive
•
•

7
15
7
2

8

Labor market & employment
Social inclusion

18
6

– Sustainable (environment sustainability) 16
Source : WEF, The Europe 2020 Competitiveness Report, 2012
	
  
Global Competitiveness Report 2013-2014 (September 2013)
“Most problematic factors for doing business” in Belgium
§ #1 : Restrictive labor regulations
§ #2 : Tax rates
§ #3 : Inefficient government bureaucracy
§ #4 : Tax regulations
Source	
  :	
  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-‐14.pdf	
  

	
  
– OECD Indicator of Product Market Regulation (PMR) :
Belgium : 11th out of 15 EU members
(2008)
	
  
Source:	
  http://www.oecd.org/economy/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm 	
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De	
  vertaling	
  in	
  het	
  Nederlands	
  werd	
  uitgevoerd	
  met	
  steun	
  van	
  Bank	
  Degroof.	
  
	
  

* * *
* *
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