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DE BELASTINGTARIEVEN EN OVERHEIDSDIENSTEN: DE CURSOR 

VERDER NAAR LINKS OF RECHTS? 

 

Met een belastingdruk van 44,2 % van het bbp behoort België tot de landen met de hoogste 

belastingdruk in de OESO. Sommigen stellen dat een verhoging van het belastingtarief leidt tot 

een toename van de belastingontduiking en een vermindering van de belastinggrondslag. Aan de 

andere kant moet de staat een rol spelen bij het verminderen van sociale ongelijkheid en 

armoede. Naast het bepalen in welke mate de verzorgingsstaat ingrijpt, heeft de politieke macht 

de verantwoordelijkheid om de doelstellingen van het welvaartssysteem tegen zo laag mogelijke 

kosten te bereiken. Dat doet ze door de efficiëntie van het openbaar bestuur te verbeteren. Een 

vergelijking met andere landen geeft aan dat er ruimte is voor verbetering. WijBurgers neemt 

geen standpunt in over welke openbare diensten moeten worden verleend, maar verdedigt de 

belangen van de burger en eist meer efficiëntie. 

 

De belastingdruk in België 
In 2017 was België (net als vorig jaar) het derde land met de hoogste belastingdruk in de OESO - 

uitgedrukt als een verhouding tussen de belastingen en het bbp - 
1
 met een globaal tarief van meer dan 

44,2 % in 2016 (tegenover 44,8 % het jaar voordien). Alleen Denemarken en Frankrijk, met 

respectievelijk 45,9% en 45,3%, overtroffen dat percentage.
2
 Volgens cijfers van de OESO bedroegen 

de totale belastinginkomsten in België in 2015 183,8 miljard euro. Daarvan was er 65,6 miljard euro 

aan inkomstenbelasting, winstmarges en vermogenswinst, 58,6 miljard euro aan 

socialezekerheidsbijdragen, 14,4 miljard euro aan vermogensbelastingen (onder meer onroerend goed) 

en 43,7 miljard euro aan belastingen op goederen en diensten (btw, accijnzen enz.).
3
 Een belangrijke 

beleidsuitdaging is het bepalen van de hoogte van de belastingen. Lagere belastingen om het 

concurrentievermogen te vergroten en de economische groei van het land te stimuleren. Verhoging 

van de belastingen om de openbare dienstverlening te verbeteren en de werkgelegenheid bij de 

overheid te vergroten. Belastingen dienen ook om het gedrag te sturen, vaak met het doel om 

negatieve externe effecten (vervuiling, uitputting van hulpbronnen enz.) te internaliseren. 

Sommigen zeggen dat de belastinginkomsten net dalen bij een te hoog belastingtarief
4
. Zij verwijzen 

naar de Laffer-curve, waarin het totale belastingtarief wordt gerelateerd aan het bedrag van de 

overheidsinkomsten. Kortom, deze positieve relatie tussen de groei van de belastinginkomsten en het 

belastingtarief wordt omgekeerd wanneer het belastingtarief te hoog wordt. Waar de belastingen al 
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hoog zijn, zou een verhoging van de belastingen in de praktijk leiden tot een vermindering van 

de overheidsinkomsten.
5
 Te zwaar belaste economische subjecten worden namelijk gestimuleerd om 

minder te werken
6
 ("het is niet langer de moeite waard om te werken als de stijging van de 

arbeidsinkomsten afneemt voor een extra eenheid werk die wordt verricht")
7
. 

Anderzijds is België een belastingparadijs omwille van het bijzonder gunstige regime voor het 

vermogen: geen aangifte van activa, een grote mogelijkheid om de successierechten te vermijden, geen 

belastingen naar waardevermeerdering, (tot voor kort) notionele interestaftrek op financiële 

participaties enz.  

Vennootschapsbelasting 
De hoge vennootschapsbelasting heeft ook een directe invloed op beslissingen over directe 

buitenlandse investeringen (DBI).
8

 Aangezien belastingen "een kloof creëren tussen de DBI-

opbrengsten vóór en na belastingen [....], hoe groter die kloof, hoe minder stimulansen er zijn om DBI 

in het betrokken land te doen". In België bedraagt de Ven.B. (vennootschapsbelasting) 33 % (plus de 

aanvullende crisisbijdrage, wat haar op 33,99 % brengt). Met een van de hoogste tarieven in de 

vennootschapsbelasting in Europa, is België het potentiële slachtoffer van de concurrentie tussen 

staten om internationale bedrijven aan te trekken.  

De regering-Michel heeft stappen ondernomen om de negatieve impact van de Ven.B. te verminderen. 

In het bijzonder wordt voorzien in een afzonderlijk tarief voor kmo's en andere ondernemingen. 

Het wettelijke tarief van de vennootschapsbelasting wordt immers verlaagd tot 29 % (in 2019) en 

20 % op een belastbaar gedeelte van 100.000 euro voor kmo's. Daarna wordt ze verder verlaagd tot 

25 % in 2020, waarbij de resterende 20 % voor kmo's blijft verworven.
 9
    

Een andere kwestie: de arbeidskosten 
Een ander aspect van de Belgische belastingheffing is de zware belastingdruk op arbeid die vaak in 

vraag wordt gesteld, vooral in vergelijking met andere Europese landen.
10

 Van alle OESO-landen is 

België het land met de hoogste belastingdruk op arbeid en het staat al jaren op de eerste plaats. In 2017 

bedroeg de belastingdruk voor een alleenstaande 53,7 %, tegenover 49,7 % in Duitsland, 47,7 % in 

Italië en 47,6 % in Frankrijk.
11

 Wat voor problemen levert dat op? Vooral "zoals blijkt uit de 

diepgaande studies die in het kader van de werkgelegenheidsstrategie van de OESO zijn uitgevoerd, 

zorgt de hoge belasting op het inkomen uit arbeid, die kenmerkend is voor landen met hoge 

overheidsuitgaven, voor een aanzienlijke kloof tussen de werkelijke arbeidskosten voor de werkgever 
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en het effectieve nettoloon dat de werknemer ontvangt". Bedrijven worden aangemoedigd om het 

gebruik van arbeidskrachten te verminderen. Dat kan in de vorm van vervanging van (meestal 

laaggeschoolde) werknemers door andere productiefactoren, vermindering van activiteiten of 

verplaatsing naar landen die bij een bepaald kwalificatieniveau en competentieniveau lagere 

loonkosten bieden. Bovendien kunnen bedrijven en werknemers, als de belastingwetgeving niet naar 

behoren wordt gehandhaafd, ook in de informele economie stappen.
12

  

Welke toekomst voor de openbare diensten? 
Belastingen worden gebruikt voor de financiering van diensten zoals gezondheidszorg, 

arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen en sociale bijstand.
13

 Volgens het principe van de 

verzorgingsstaat grijpen de overheidsinstellingen in om "de collectieve aanvaarding van 

solidariteitsfuncties" te waarborgen. Dat wil zeggen dat zij zorgen voor het sociale welzijn van de 

burgers en niet langer louter voor de politie, het slaan van muntstukken, het beheer van de 

internationale betrekkingen of voor oorlogvoering.
14

 Dankzij die objectieve solidariteit, die in de plaats 

komt van de subjectieve solidariteit die door de veranderingen in de moderne samenleving 

tekortschiet, worden de burgers veiliggesteld in geval van problemen zoals armoede
15

 en ziekten. 

Ze kunnen namelijk rekenen op de tussenkomst van de overheid.
16

  

Zo wordt in België van elke 100 euro aan belastingen 12,77 euro voor "economische zaken" gebruikt. 

Het gaat om landbouw, energie, vervoer, communicatie (inclusief infrastructuur), 36,18 euro is 

bestemd voor "sociale bescherming" (pensioenen, kinderbijslag, werkloosheid enz.) en 14,67 euro 

voor "gezondheid" (ziekenhuizen, geneesmiddelen, openbare gezondheidsdiensten).
17

 Een bezuiniging 

op de overheidsuitgaven zou kunnen leiden tot een geleidelijke verslechtering van de 

levensomstandigheden van al die burgers die erop vertrouwen dat de staat in hun primaire 

behoeften voorziet. In landen waar na de economische crisis van 2008 meer bezuinigingen zijn 

opgelegd, lijden grote aantallen gezinnen honger, zijn de ongelijkheden groter en zijn de 

vruchtbaarheidscijfers lager.
18

 

Terwijl sommigen de hoogte van het overheidsingrijpen betwisten, stellen anderen een verbetering van 

het overheidsbeheer voor. In die context is het probleem niet de doelstellingen van de welvaartsstaat 

als zodanig, maar veeleer de verspilling en de inefficiënties die zich voordoen in de openbare 

instellingen en die hun werkingskosten te hoog maken in verhouding tot de dienstverlening aan de 

burgers. Een reorganisatie gericht op optimaal middelenbeheer zou het dus mogelijk maken om 

hetzelfde resultaat te bereiken met lagere kosten, een beter resultaat met dezelfde kosten of, in 

sommige gevallen, een efficiënter resultaat met minder uitgaven. In het Belgische geval zou een 
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argument ter ondersteuning van die stelling met name te vinden zijn in de analyse van de 

kostenefficiëntie van sectoren zoals onderwijs en gezondheid. Verschillende internationale ranglijsten 

zouden de aanwezigheid aantonen van beter presterende landen, die erin geslaagd zijn betere 

resultaten te behalen met minder geïnvesteerd geld. 

Efficiëntie in het onderwijs 
Meer in detail: België besteedde 6,38 % van zijn bbp in 2011, 6,64 % in 2013 en 6,60 % in 2014 aan 

onderwijs, twee keer zoveel als Singapore, een ander OESO-lid, dat in 2013 2,91 % van zijn 

bbp besteedde. Japan heeft in 2013 ook 3,66 % uitgegeven.
19

 Het verschil in investeringen komt 

evenwel niet tot uiting in de resultaten van de PISA-rangorde. Daarin worden de prestaties van meer 

dan een half miljoen 15-jarigen in 72 ontwikkelde en opkomende landen, waaronder de 35 OESO-

lidstaten, gemeten om de kwaliteit van de onderwijsstelsels te beoordelen. 

 

 

World Bank data Government expenditure on education, total (% of GDP) 
20

 

 

In de editie van 2015 stond België op de 20e plaats in lezen en wetenschap en op de 15e plaats in 

wiskunde
21

, ver achter Singapore, dat met gemiddeld 534 punten de eerste plaats inneemt op de 
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 https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2014&locations=BE-NL-SG-JP&start=2000  
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 Image Source https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2014&locations=BE-NL-SG-

JP&start=2000 
21

 Toch is het de moeite waard om het verschil in resultaten tussen de gewesten van België op te merken. Met 

een score van 483 punten voor lezen staat de Federatie Wallonië-Brussel op de 35ste plaats, tien punten lager 

dan het OESO-gemiddelde van 493 punten. Vlaanderen daarentegen staat met 511 punten op de 10e plaats en de 

Duitstalige gemeenschap staat met 501 punten op de 16e plaats. In de wiskunde scoort de Federatie 489 punten, 

in lijn met het OESO-gemiddelde (490), maar ook ver achter Vlaanderen (521), dat de eerste plaats inneemt in 

de Europese klasse.  
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wereldranglijst voor alle vaardigheden die in aanmerking worden genomen.
22

 Japan heeft ook een zeer 

hoog prestatieniveau, met een 2e plaats in wetenschap, een 8e in lezen en een 5e in wiskunde. Als we 

daarentegen van de allerhoogste posities afwijken, kunnen we nog andere voorbeelden vaststellen, 

zoals Nederland, dat gemiddeld 1 % minder aan onderwijs uitgeeft dan België (5,59 % in 2013) en 

erin slaagt betere resultaten te behalen (11e in wiskunde, 15e in lezen en 17e in wetenschap). 

 

PISA 2015 rangschikking in wiskunde, lezen en wetenschappen 
23

 

 

Efficiëntie in de gezondheidssector 
De sector van het gezondheidsstelsel staat voor dezelfde uitdaging. Volgens de rangschikking van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO/WHO)
24

 staat de Belgische gezondheidszorg, hoewel een van 
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francophones/article-normal-582263.html   
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23

 Image Source: Abby Jackson and Andy Kiersz “The latest ranking of top countries in math, reading, and 

science is out — and the US didn't crack the top 10”, http://uk.businessinsider.com/pisa-worldwide-ranking-of-

math-science-reading-skills-2016-12?r=US&IR=T [online] (geraadpleegd op 09-11-2018) 
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de beste ter wereld, op de 17e plaats met een besteding van 7,9 % van het bbp in 2017. Italië, dat op de 

tweede plaats komt, besteedde 6,6 % en Spanje, op de 7e plaats, slechts 6,3 %. 

 

Efficiëntie van het overheidsbeheer 
Welke strategieën moeten worden toegepast om de effectiviteit en efficiëntie van de Belgische 

publieke sector te verbeteren? In 2014 is in België 15,2 % van het bbp uitgegeven aan 

exploitatiekosten (van de overheidsdiensten), tegenover 12,2 % in Duitsland en Denemarken, waar de 

kwaliteit van de dienstverlening hetzelfde niveau bereikt. Het VBO heeft verschillende oplossingen 

voorgesteld om de prestaties te verbeteren. Zo vinden we onder meer "de uitvoering van een 

efficiëntieaudit in elke socialezekerheidsorganisatie en federale overheidsdienst om te bepalen welke 

opdrachten niet langer moeten worden uitgevoerd omwille van maatschappelijke of technologische 

evoluties, welke taken moeten worden toevertrouwd aan de privésector en welke taken efficiënter 

zouden kunnen worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan mogelijke 

maatregelen om de administratie te vereenvoudigen en de overheid te digitaliseren".
25

       

 

Béatrice Pepe, 10 november 2018. 
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