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Lineaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en alternatieve 
financiering 

NBB Working Paper No.81 - Document Series 

België is één van de Europese landen met de hoogste fiscale en parafiscale wig op de arbeidsinkomens, 
onder meer wegens de doorslaggevende rol van de sociale bijdragen in de financiering van de sociale 
zekerheid. De werkgelegenheidsgraad ligt er tevens onder het Europese gemiddelde. Aangezien België 
bovendien wordt gekenmerkt door een laag kostenconcurrentievermogen, lijkt het aantrekkelijk om de 
financiering van de sociale zekerheid te baseren op alternatieve heffingswijzen die minder zwaar op de 
loonkosten wegen, terwijl ze toch het evenwicht van de overheidsfinanciën handhaven. Het is in dit verband 
dat Noname, het nieuwe macro-economische model van de Bank, is gehanteerd om de weerslag te ramen 
van verschillende maatregelen die de vraagzijde op de arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden. Er worden 
simulaties gemaakt van verminderingen van de werkgeversbijdragen en van alternatieve 
financieringsmaatregelen: verhoging van de btw, invoering van een heffing op de toegevoegde waarde en 
van een algemene sociale bijdrage. Voor één van deze alternatieve financieringsmaatregelen, namelijk de 
heffing op de toegevoegde waarde, wordt de mechanische financiële weerslag op de verschillende 
bedrijfstakken onderzocht aan de hand van gegevens uit de nationale rekeningen.  

Een maatregel ter verlaging van de werkgeversbijdragen heeft altijd gunstige effecten op de 
werkgelegenheid, omdat ze een substitutie tussen de productiefactoren teweegbrengt ten gunste van arbeid, 
en ze het concurrentievermogen van de ondernemingen verbetert, hetgeen de productie en de 
werkgelegenheid aanzwengelt. Deze heilzame effecten zijn des te sterker indien de lasten worden verlaagd 
zonder recuperatie in de brutolonen. Maar wanneer de loontrekkenden een lastenverlaging geheel of 
gedeeltelijk kunnen recupereren, valt deze positieve impact beduidend lager uit. Gezien de beperkingen die 
inherent zijn aan elk model en de onzekerheid omtrent de meest adequate manier om de maatregelen in de 
simulaties in te voeren, is voorzichtigheid geboden bij de beoordeling van hun gesimuleerde impact. Toch 
blijken compenserende maatregelen steeds te leiden tot een verlies aan werkgelegenheid maar leveren ze 
middelen op voor de overheidsfinanciën. Deze negatieve effecten op de werkgelegenheid en positieve 
effecten op de overheidsfinanciën worden getemperd als de door deze maatregelen veroorzaakte 
loonstijging wordt geneutraliseerd. Bovendien gaan alle alternatieve financieringswijzen in omgekeerde zin 
inwerken op minstens één van de kanalen waarlangs een bijdragevermindering haar effecten sorteert: 

-   Een verhoging van de btw heeft een zeer inflatoir effect. Als de lonen volledig reageren op deze 
inflatiestijging, zal deze maatregel negatief zijn voor de groei, de concurrentiepositie en de 
werkgelegenheid. Als deze koppeling wordt geneutraliseerd, lopen die negatieve effecten aanzienlijk terug. 

-   Een heffing op de toegevoegde waarde is problematisch, niet alleen omdat deze heffing meer banen 
vernietigt dan de overige beschouwde maatregelen (behalve een niet-geneutraliseerde btw-verhoging), 
maar ook omdat deze het concurrentievermogen sterk aantast en dit vooral ten koste van de meest 
kapitaalintensieve ondernemingen. 

-   Een algemene sociale bijdrage heeft relatief matige gevolgen, op voorwaarde dat deze geen aanleiding 
geeft tot loonsverhogingen als gevolg van de toename van de belastingwig die de bijdrage met zich 
meebrengt. 

 


