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Kernpunten

België is een erg aantrekkelijk investeringsland voor bedrijven. In verhouding tot onze 
buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland, en de twee andere grote economieën in Europa, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk, trekt België veruit de meeste kapitaalinvesteringen door 
bedrijven aan. Bovendien heeft België zijn goede positie op investeringsvlak de afgelopen 
decennia nog weten te versterken. Het exportaandeel van België is stabiel gebleven. 

Een lager tarief van de vennootschapsbelasting zorgt weliswaar voor een verhoging van de winst 
na belasting, maar leidt niet tot meer bedrijfsinvesteringen en dus ook niet tot meer 
economische bedrijvigheid. De almaar groeiende cashberg van de Belgische bedrijven spreekt 
het beeld tegen dat het hen aan de middelen ontbreekt om nog méér te investeren; eerder lijkt er 
sprake te zijn van een gebrek aan vraag naar meer productiecapaciteit.  

Het niveau van de kapitaalinvesteringen door bedrijven in een bepaald land correleert niet met 
het tarief van de vennootschapsbelasting in dat land, maar kan verklaard worden door de 
virtueuze dan wel vicieuze cirkel tussen lonen, kapitaalinvesteringen, en arbeidsproductiviteit. 
Hoge lonen maken kapitaalinvesteringen die arbeidsbesparend werken aantrekkelijker, wat de 
arbeidsproductiviteit ten goede komt. Die hogere arbeidsproductiviteit schept op zijn beurt weer 
ruimte voor een verdere verhoging van de lonen, maar ook voor een groter aandeel van de 
geproduceerde meerwaarde die terugvloeit naar de investeerders in het kapitaal, de 
bedrijfseigenaars. Dit proces is cruciaal voor de economische groei en de welvaartsontwikkeling 
op middellange en lange termijn. Omgekeerd leiden lagere lonen tot minder 
bedrijfsinvesteringen en een zwakke arbeidsproductiviteit, wat een ernstige hypotheek plaatst op 
de welvaartsgroei van een land. 
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Inleiding

Omdat de fiscale druk op bedrijven in België hoger zou liggen dan in de ons omliggende landen, 
zouden bedrijven steeds minder geneigd zijn te investeren in België en verliest ons land terrein 
tegenover de buurlanden; dit brengt de economische positie van België in gevaar. De stelselmatige 
verlagingen van het tarief van de vennootschapsbelastingen in de ons omliggende landen dreigen dit 
proces alleen nog maar te versnellen. Dat betekent op zijn beurt dat de groeivooruitzichten van 
België nog verder onder druk komen te staan, met alle gevolgen van dien: een verslechterend 
begrotingsresultaat, minder jobs, en minder welvaart. 

Eén van de blikvangers van het zogenaamde Zomerakkoord dat de federale regering op 26 juli 2017 
voorstelde was dan ook een hervorming van de vennootschapsbelasting, waarbij het nominale tarief 
tussen nu en 2020 met negen procentpunten zou dalen: van 33,99% naar 25% in 2020. Voor kmo’s 
zou de vennootschapsbelasting al vanaf begin 2018 verder verlaagd worden tot 20% op de eerste 
100.000 euro winst. 

De verlaging van het nominale tarief van de vennootschapsbelasting zou vier à vijf miljard euro 
moeten kosten, ongeveer een derde van de opbrengst van de vennootschapsbelasting in 2015. 
Minstens ten dele moet deze verlaging van het nominale tarief gecompenseerd worden door het 
inperken of schrappen van enkele aftrekposten, het beperken van de notionele-intrestaftrek, en het 
invoeren van een minimale bedrijfsbelasting: bij een winst boven 1 miljoen euro kunnen voor 
maximum 70% aftrekposten worden ingezet, terwijl op de overige 30% het volle tarief van 25% zal 
geheven worden, waardoor een vennootschap op die winst boven 1 miljoen euro minstens 7,5% 
belasting zal moeten betalen. 

Bij de budgettaire neutraliteit van de plannen werden meteen kanttekeningen geplaatst, ook binnen 
de regering zelf: zo gaf vice-premier Alexander De Croo drie dagen na de voorstelling van het 
Zomerakkoord al aan dat de hervorming van de vennootschapsbelasting best geld mag kosten, 
precies omdat een lagere fiscale druk op bedrijven hoognodig zou zijn om de achterstand met de ons 
omliggende landen op te halen en bedrijven aan te moedigen weer meer in België te investeren. 

De vraag is of dit verhaal ook klopt. 
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Het is alleszins correct dat het ene na het andere land in West-Europa het nominale tarief van de 
vennootschapsbelasting verlaagt, en het klopt ook dat dit een rol kan spelen in de beslissing van een 
bedrijf om in het ene dan wel in het andere land te investeren. In die zin lijkt de race to the bottom in 
het tarief van de vennootschapsbelasting ook België ertoe te dwingen om de fiscale druk op 
bedrijven te verlichten om niet aan aantrekkelijkheid in te boeten. 

Hierbij dienen echter enkele belangrijke kanttekeningen geplaatst te worden, die de zin van een 
verlaging van de vennootschapsbelasting met als doel bedrijfsinvesteringen aan te moedigen ernstig 
in vraag stellen. Noteer hierbij dat wanneer het in wat volgt over bedrijfsinvesteringen gaat, het 
steeds gaat om investeringen van bedrijven in gebouwen, machinerie, biologische bronnen, en/of 
intellectuele eigendommen; het gaat hier dus steeds om investeringen die gebeuren met het oog op 
het ontwikkelen van economische activiteiten, niet om kapitaalstromen tussen postbusadressen. 

1. Bij het beantwoorden van de vraag of een bedrijf zal investeren in het ene land dan wel het 
andere, en dus of het economische activiteit zal ontwikkelen in het ene land dan wel het andere, 
speelt het tarief van de vennootschapsbelasting slechts een marginale rol. Het Verenigd 
Koninkrijk is illustratief: dat land speelde en speelt nog steeds een voortrekkersrol binnen West-
Europa in het verlagen van de vennootschapsbelasting met als doel bedrijven aan te moedigen 
in het Verenigd Koninkrijk te investeren.  We moeten echter vaststellen dat de 1

bedrijfsinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk in verhouding gezien heel wat lager liggen dan 
in België waar, zo zegt men, bedrijven een veel zwaardere fiscale druk zouden kennen. 
Bovendien gaan de bedrijfsinvesteringen in heel wat cruciale economische sectoren in het 
Verenigd Koninkrijk zelfs in dalende lijn. Er lijkt geen sterk rechtstreeks verband te zijn tussen 
het tarief van de vennootschapsbelasting enerzijds en het investeringsgedrag van bedrijven 
anderzijds.  2

2. Een deel van de verklaring hiervoor geldt meteen als tweede kanttekening. Het 
investeringsgedrag wordt in veel grotere mate bepaald door de afweging tussen arbeidskosten 
enerzijds en mogelijke productiviteitswinsten anderzijds. Men zou kunnen denken dat de 
relatief hogere lonen in België (met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen) bedrijven 

 Cf. o.a. House of Commons Library (2016), ‘Briefing paper. Corporate tax reform.’1

 De Hoge Raad van Financiën schat de terugverdieneffecten van een verlaging van de 2

vennootschapsbelasting dan ook erg laag in: tussen 1,5% en, in het meest maximale geval, 24%. Een verlaging 
van de vennootschapsbelasting die in eerste instantie vier miljard euro zou kosten, genereert dus maximaal 
één miljard euro ‘nieuwe’ inkomsten. Om het gat te dichten dat overblijft, moet elders minstens drie miljard 
euro gevonden worden. Cf. HRF (2014), ‘Een tax shift ten voordele van arbeid en bredere 
belastinggrondslagen’, p. 184.
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zouden afschrikken om te investeren, maar dat blijkt niet te kloppen. Omwille van de hogere 
lonen loont het de moeite voor bedrijven om te investeren in meer kapitaalintensieve maar 
arbeidsbesparende technologieën die de arbeidsproductiviteit verder opdrijven. Die hogere 
investeringen maken zo grotere productiviteitswinsten mogelijk, een grotere toename van de 
toegevoegde waarde die een werknemer creëert per gewerkt uur. Dit trekt een virtueuze cirkel 
op gang, want die toegenomen productiviteit schept ook opnieuw ruimte voor een verdere 
verhoging van de lonen. Tegelijk kunnen investeerders in het kapitaal ook een groter deel van de 
koek opeisen, omdat de productiviteitswinsten in hogere mate te danken zijn aan 
kapitaalinvesteringen. Hogere lonen, meer kapitaalinvesteringen, en een hogere productiviteit 
zijn zo intrinsiek met elkaar verbonden, zorgen op langere termijn ook voor een grotere 
welvaartstoename, en creëren zo ook weer een grotere binnenlandse afzetmarkt voor de 
productie van bedrijven.  3

 
In landen waar de lonen relatief gezien achterblijven, vindt net het omgekeerde proces plaats: 
omdat de lonen er lager liggen, zijn ook kapitaalinvesteringen relatief gezien minder 
aantrekkelijk. Zonder die investeringen zal echter ook de productiviteitsgroei achterblijven, 
waardoor er ook geen ruimte gecreëerd wordt voor mogelijke loonsverhogingen. Dit zet een rem 
op de economische groei op langere termijn. Het Verenigd Koninkrijk biedt een mooi voorbeeld 
van dit proces. De substantiële verlaging van de vennootschapsbelasting had tot doel 
investeringen aan te moedigen, maar dit is niet gebeurd, en de verklaring voor het teruglopen 
van het niveau van de kapitaalinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk moet ook niet in het 
tarief van de vennootschapsbelasting gezocht worden, maar in de relatieve prijs van arbeid ten 
opzichte van kapitaal. Arbeid is in het Verenigd Koninkrijk goedkoop genoeg om niet te 
moeten investeren in productieverhogende maar ‘duurdere’ technologieën. Het gevolg is wel dat 
de productiviteit van Britse bedrijven steeds verder achterop hinkt. Lagere lonen en een lagere 
arbeidsproductiviteit bestendigen elkaar, en leiden zo op middellange tot langere termijn ook tot 
een lagere welvaartsgroei.  

3. Een analyse van enkele economische kerngegevens in België en een vergelijking hiervan met de 
situatie in de drie buurlanden Duitsland, Frankrijk, en Nederland en de twee andere grote 
economieën in de Europese Unie, Italië en het Verenigd Koninkrijk, bevestigt dit beeld. België 
kent de hoogste lonen en de hoogste arbeidsproductiviteit, en trekt verhoudingsgewijs ook 

 Voor een theoretische en empirische uitwerking  van de claim dat er een causale band in twee richtingen 3

bestaat tussen hogere lonen enerzijds en hogere productiviteitswinsten door hogere kapitaalinvesteringen 
anderzijds, cf. o.a. R. Vergeer & A. Kleinknecht (2014), ‘Do labour market reforms reduce labour productivity 
growth? A panel data analysis of 20 OECD countries.’ International Labour Review (153:3), p. 365-393. Cf. 
o.a. ook T. Buyse, F. Heylen, R. Schoonackers (2015), ‘Loonmatiging geen stimulans voor O&O-
investeringen.’ Economische Statistische Berichten (100), p. 582-585.
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veruit de meeste investeringen aan. België heeft zijn positie op investeringsvlak gedurende de 
laatste twintig jaar zelfs nog weten te verbeteren tegenover de andere beschouwde landen. 
 
Hogere lonen leiden tot hogere kapitaalinvesteringen in een poging om de arbeidsproductiviteit 
verder op te drijven. De eigenaars van het geïnvesteerde kapitaal zullen in ruil voor die hogere 
investeringen dan ook een verhoudingsgewijs groter deel van de taart opeisen die in de 
economie gebakken wordt — en ook dat wordt bevestigd door de cijfers. Het aandeel van de in 
de economie gecreëerde meerwaarde die terugvloeit naar werknemers neemt relatief gezien af, 
terwijl het aandeel dat terugvloeit naar kapitaalhouders stijgt. Dit vertaalt zich in een positievere 
evolutie van de bedrijfsresultaten dan van de lonen en winstuitkeringen die zich gunstiger 
ontwikkelen dan het inkomen uit arbeid.  Bovendien kunnen we vaststellen dat bedrijven ook 4

alsmaar meer van de gecreëerde winst oppotten; de cashberg van de Belgische bedrijven wordt 
alsmaar hoger.  

4. We moeten dus vaststellen dat een steeds kleiner deel van de in de economie gecreëerde 
meerwaarde terugvloeit naar werknemers, en een steeds groter deel in handen komt van 
bedrijven en de eigenaars van bedrijven. Het is in dat opzicht dan ook paradoxaal om net 
wanneer deze verschuiving van de economische context plaatsvindt, ten voordele van bedrijven 
en hun eigenaars, de belasting op de winst van bedrijven te verlagen — wat impliceert dat de 
last voor de anderen zal verhogen, ofwel in de vorm van hogere belastingen op inkomen uit 
arbeid, ofwel door een afbouw aan diensten die iedereen ten goede komen. De erg ongelijke 
verdeling van het ‘eigenaarschap’ van bedrijven, en de sterke concentratie ervan bij de meest 
vermogenden, impliceert ook dat een verlaging van de vennootschapsbelasting een erg regressief 
karakter heeft.  

5. De structuur van onze economie, en de verschuivingen die daarbinnen plaatsvinden, 
rechtvaardigen dus niet dat de vennootschapsbelasting verlaagd zou worden. Bovendien is een 
lagere vennootschapsbelasting ook niet vereist om bedrijfsinvesteringen aan te trekken: daarvoor 
moet België eerder inzetten op het ondersteunen van de groei van de arbeidsproductiviteit. 
Maar al zijn er geen goede intrinsieke redenen om de vennootschapsbelasting te verlagen, we 
kunnen niet heen om het feit dat België meestapt in een verhaal dat door andere landen wordt 
geschreven: omdat zij hun tarief verlagen, volgt België, en omdat België het tarief op de 

 De verdeling van de meerwaarde tussen kapitaal en arbeid wordt natuurlijk niet louter bepaald door het 4

niveau van de kapitaalinvesteringen, maar ook door relatieve machtsverhoudingen die maatschappelijk 
bepaald zijn, zoals de macht van vakbonden, de mate waarin collectief overleg de lonen bepaald, en de 
flexibiliteit van arbeidsrelaties. In landen waar de positie van arbeid op dit vlak sterk is afgekalfd, zal het 
kapitaal er ook in slagen een groter deel van de meerwaarde op te strijken, zelfs zonder dat deze hogere 
vergoeding hogere kapitaalinvesteringen hoeven te belonen. 
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vennootschapsbelasting verlaagt, zullen andere landen hun tarieven nog verder verlagen. De 
enige partij die beter wordt van deze race to the bottom, zijn de bedrijven en hun eigenaars zelf — 
die nu al profiteren van de veranderende economische context. De factuur van de stelselmatige 
verlagingen van de vennootschapsbelasting blijft achter voor de landen die elkaar de duvel 
aandoen. Om deze nefaste trend een halt toe te roepen, dienen Europese landen, in ieders 
belang, gezamenlijk afspraken te maken over een convergentie van het tarief van de 
vennootschapsbelasting naar elkaar toe. Het proces dat op gang gebracht wordt met de 
ontwikkeling van een Common Consolidated Corporate Tax Base voor de Europese Unie biedt 
daar de mogelijkheid om niet alleen afspraken te maken over welk deel van de bedrijfswinst 
waar belast wordt, maar ook over zulke convergentie naar een richttarief. Die convergentie naar 
een gezamenlijk richttarief is een noodzaak, willen we vermijden dat de Common Consolidated 
Corporate Tax Base ondanks de in theorie goede bedoelingen enkel maar zal leiden tot een 
verdere neerwaartse druk op de vennootschapsbelasting in de verschillende landen van de 
Europese Unie. 

In het vervolg van deze studie zullen deze punten verder uitgewerkt en geïllustreerd worden. We 
beginnen met een blik op de huidige tarieven van de vennootschapsbelasting. 

De virtueuze cirkel die leidt tot welvaartsgroei 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Nominaal en effectief tarief van de vennootschapsbelasting

Net zoals werknemers op hun verloning nog belastingen verschuldigd zijn, moeten ook bedrijven op 
hun winst belasting betalen. Het nominale tarief van deze belasting ligt in België momenteel op 
33,99% (wat dus, volgens de plannen van de federale regering, zou moeten dalen naar 25% in 2020). 

Tussen dit nominale tarief van de vennootschapsbelasting en het effectieve tarief gaapt echter een 
grote kloof, door de veelheid aan mogelijkheden die geboden worden om de belastbare winst via het 
inzetten van allerlei aftrekposten terug te dringen, waaronder niet alleen de notionele-intrestaftrek, 
maar ook de gespreide belasting van meerwaarden, de aftrek voor overdraagbare verliezen, de aftrek 
van definitief belaste inkomsten, de aftrek voor octrooi-inkomsten, van giften, enz., waarvan de ene 
maatregel al (on)zinniger is dan de andere. De Hoge Raad van Financiën rekende in een rapport uit 
2014 uit dat dit effectieve tarief in België rond de 20% zou schommelen, waarmee ons land zich in 
de Europese middenmoot bevind.  5

 HRF (2014), ‘Een tax shift ten voordele van arbeid en bredere belastinggrondslagen’, p. 143.5
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Een berekening op basis van de geglobaliseerde jaarrekeningen van de niet-financiële 
vennootschappen, zoals die te vinden is in de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, 
bevestigt dit beeld. Globaliseren we de totale bedrijfsresultaten vóór belastingen per 
bedrijfscategorie (volledige jaarrekening voor grotere bedrijven, verkorte jaarrekening voor kleine 
ondernemingen, en coördinatiecentra), en vergelijken we die resultaten met de effectief betaalde 
belastingen, dan zien we dat het geglobaliseerde effectieve tarief van de vennootschapsbelasting 
tussen 2007 en 2014 ver onder het nominale tarief van 33,99% zat. Voor bedrijven met een volledige 
jaarrekening bedraagt het gemiddelde effectieve belastingtarief maar de helft van het nominale 
tarief.  6

 Bron cijfers: Nationale Bank van België, Balanscentrale: ‘Geglobaliseerde jaarrekeningen.’6
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Ook de Europese Commissie maakt een inschatting van het ‘effectieve gemiddelde belastingtarief 
voor niet-financiële vennootschappen’. Daarbij worden echter enigszins andere aannames 
gehanteerd dan door de Hoge Raad van Financiën, wat ook tot andere resultaten leidt voor het 
effectieve gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting.  Onderstaande grafiek geeft het 7

gemiddelde effectieve tarief van de vennootschapsbelasting, zoals gerapporteerd door de Europese 
Commissie:  8

Het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting in België ligt volgens deze cijfers dus heel wat 
lager dan in Frankrijk, op eenzelfde niveau als in Duitsland, maar hoger dan in Italië, Nederland, en 
het Verenigd Koninkrijk. 

Dit lijkt echter van weinig invloed te zijn op de beslissingen van bedrijven om in het ene dan wel in 
het andere land te investeren, zoals we zullen zien: als er al een correlatie te ontdekken valt tussen 
deze effectieve belastingtarieven enerzijds en bedrijfsinvesteringen anderzijds, dan lijkt deze zelfs in 
de andere richting te lopen. 

 Voor de berekeningswijze van de Hoge Raad van Financiën, cf. HRF (2014), ‘Een tax shift ten voordele van 7

arbeid en bredere belastinggrondslagen’, p. 141; voor de Europese Commissie, cf. ZEW (2016), ‘Effective Tax 
Levels using the Devereux/Griffith Methodology.’

 European Commission (2017), Taxation Trends 2017, p. 238.8
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Evolutie van de globale bedrijfsinvesteringen

Als we alle kapitaalinvesteringen van alle niet-financiële vennootschappen in globo bekijken en 
afzetten tegenover het bruto binnenlands product, krijgen we de investeringsratio van bedrijven, of 
hoeveel bedrijven investeren in gebouwen, machines, biologische bronnen, en intellectuele 
eigendommen, uitgedrukt in termen van het bruto binnenlands product.  9

 Bron cijfers: Eurostat, ‘Investment rate of non-financial corporations.’9
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Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat bedrijven verhoudingsgewijs heel wat méér investeren in België 
dan in de andere beschouwde landen, en dat België de afgelopen twintig jaar zelfs een sterke 
voorsprong heeft uitgebouwd. De investeringsratio in België steeg tussen 1995 en 2015 van 21,2% 
naar 25,6%, terwijl van de andere landen alleen Frankrijk een toename van de investeringsratio 
kende. In Duitsland daalde de investeringsratio met drie procentpunten, en in Nederland met twee 
procentpunten. In het Verenigd Koninkrijk daalde de investeringsratio zelfs met vier procenten-
punten — en dat ondanks de substantiële verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting in 
dezelfde periode van 33% naar 21%, die nochtans precies tot doel had bedrijven ertoe aan te zetten 
meer te investeren in het Verenigd Koninkrijk. Meer in het algemeen zien we een belangrijke 
divergentie van de investeringsratio in de verschillende landen. 

We kunnen nu de gegevens over het niveau van de bedrijfsinvesteringen vergelijken met het 
effectieve tarief van de vennootschapsbelasting, zoals berekend door de Europese Commissie. 
Volgende grafiek zet op de verticale as de investeringsratio van bedrijven uit, en op de horizontale as 
het effectieve tarief van de vennootschapsbelastingen. Hieruit blijkt duidelijk dat er in de hier 
beschouwde landen géén relatie bestaat tussen lagere belastingtarieven voor bedrijven enerzijds en 
hogere kapitaalinvesteringen door bedrijven anderzijds. De enige correlatie die te ontdekken valt 
loopt zelfs in omgekeerde richting: tussen hogere belastingtarieven en hogere kapitaalinvesteringen. 
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We kunnen de positie van België als investeringsland in vergelijking met de buurlanden ook op een 
andere manier uitdrukken, door de vraag te stellen: voor elke euro die bedrijven investeren in België, 
Nederland, Duitsland, of Frankrijk, hoeveel investeren zij in België, en hoeveel in onze buurlanden? 
Deze maatstaf drukt dus de aantrekkelijkheid uit van een land voor bedrijfsinvesteringen in 
vergelijking met andere landen.  

Wat blijkt: in 1995 vloeide van elke euro die in één van de vier landen werd geïnvesteerd 5,63 cent 
naar België. In 2015 was dat al gestegen naar 7,14 cent: een stijging van het Belgische ‘marktaandeel’ 
in de bedrijfsinvesteringen met 27% op twintig jaar tijd. Of nog: in vergelijking met de buurlanden 
is België de laatste decennia almaar aantrekkelijker geworden voor bedrijven als investeringsland.  10

 Bron: Eurostat, ‘Gross capital formation by industry’.10
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De stijging van het Belgische aandeel in het totaal van de bedrijfsinvesteringen doet zich in meer of 
mindere mate voor ten opzichte van alle drie de buurlanden: 

Aandeel van de bedrijfsinvesteringen in België ten opzichte van:

 

Lees: van elke euro die bedrijven investeren in België of Nederland, wordt in 2015 meer dan veertig 
cent geïnvesteerd in België. Van elke euro die bedrijven investeren in België of Frankrijk, wordt in 
2015 bijna zeventien cent geïnvesteerd in België. En van elke euro die bedrijven investeren in België 
of Duitsland, wordt in 2015 meer dan dertien cent geïnvesteerd in België. 

Zeker de forse verbetering van de Belgische positie tegenover Duitsland is opvallend: tussen 1995 
en 2005 steeg het aandeel van de bedrijfsinvesteringen die België naar zich toe wist te trekken met 
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45% (van 9,11 cent per geïnvesteerde euro naar 13,25 cent), om nadien op dat fors hogere niveau te 
stabiliseren. België heeft zijn investeringspositie echter ten opzichte van alle drie de buurlanden 
weten te verbeteren. 

Deels kan de verbetering in de positie van België te maken hebben met de verschillende 
bevolkingsevolutie in de verschillende landen. Men kan immers verwachten dat een land met een 
grotere bevolking ook een relatief grotere economie zal hebben en dus ook meer investeringen zal 
aantrekken. Daarom loont het ook de moeite om nader te bekijken hoeveel euro bedrijven 
investeren in een land in verhouding tot het aantal inwoners van dat land, of nog: de 
kapitaalinvesteringen van bedrijven per hoofd van de bevolking. 

Om de grotere cyclische schommelingen wat uit te vlakken, bekijken we dit per tijdsvak van vijf jaar. 

Bedrijfsinvesteringen per hoofd van de bevolking:
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1996-2000

Nederland

Duitsland

België

Frankrijk

1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 €

2001-2005

Nederland

België

Frankrijk

Duitsland

1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 € 7.500 €



België heeft zijn investeringspositie ten opzichte van de drie buurlanden in de periode 1995-2015 
dus stelselmatig weten te verbeteren, en trekt nu per inwoner méér kapitaalinvesteringen aan dan de 
ons omliggende landen Nederland, Duitsland, en Frankrijk. 

Deze goede positie van België wordt ook bevestigd als we de twee andere grote economieën van de 
Europese Unie in beeld brengen, Italië en het Verenigd Koninkrijk: ook dan zien we dat bedrijven 
verhoudingsgewijs meer investeren in België dan in de andere landen. 
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2006-2010

Nederland

België

Frankrijk

Duitsland

1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 € 7.500 € 9.000 €

2011-2015

België

Nederland

Duitsland

Frankrijk

1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 € 7.500 € 9.000 €

Bedrijfsinvesteringen per inwoner (2015)

België

Nederland

Duitsland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Italië

1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 € 7.500 € 9.000 €



Geven we ter illustratie nog de verschillende categorieën weer waarin bedrijven investeren 
(gebouwen, machinerie, biologische bronnen, en intellectuele eigendommen), dan merken we dat 
bedrijven in Frankrijk en Nederland relatief meer investeren in intellectuele eigendommen, terwijl 
bedrijven die in België en Duitsland investeren dat relatief vaker doen in machinerie: 

De sterke positie van België als investeringsland blijkt ook als we afdalen van het niveau van de 
totale bedrijfsinvesteringen naar de belangrijkste deelsectoren van de conjunctuur-gevoelige 
economie. In alle hier beschouwde landen zijn de maakindustrie en de handel de sectoren die veruit 
het zwaarst wegen in de totale economie. Voor België was de maakindustrie in 2014 
verantwoordelijk voor de productie van meer dan 50 miljard euro aan toegevoegde waarde, en de 
handel voor meer dan 44 miljard euro. Bovendien behoren ze ook tot de belangrijkste werkgevers 
van de economie — ondanks het feit dat in alle hier beschouwde landen het totaal aantal gewerkte 
uren in de maakindustrie klappen heeft gekregen, zelfs -zij het in mindere mate- in Duitsland. 
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Samenstelling van de kapitaalinvesteringen (2010-2015)
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Evolutie van de bedrijfsinvesteringen in de maakindustrie

De maakindustrie is, zoals gezegd, zowat de belangrijkste economische sector in alle hier 
beschouwde landen: hij is verantwoordelijk voor een erg groot aandeel van de geproduceerde 
meerwaarde in elk land, trekt de meeste investeringen aan, en behoort ook op het vlak van 
werkgelegenheid telkens tot de belangrijkste sectoren. Het loont dus wel de moeite om voor deze 
sector de oefening te herhalen: hoeveel investeren bedrijven in de maakindustrie, rekening houdende 
met de relatieve grootte van de verschillende landen. We bekijken dus opnieuw de 
bedrijfsinvesteringen geschaald naar het aantal inwoners van elk land, en doen dit opnieuw voor 
blokken van telkens vijf jaar om het effect van grote (des)investeringsprojecten en cyclische 
schommelingen enigszins uit te vlakken. 

Bedrijfsinvesteringen in de maakindustrie per hoofd van de bevolking:
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1996-2000

België

Duitsland

Nederland

Italië

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

220 € 440 € 660 € 880 € 1.100 €

2001-2005

Duitsland

België

Italië

Frankrijk

Nederland

Verenigd Koninkrijk

220 € 440 € 660 € 880 € 1.100 €



De specifieke situatie van Duitsland springt meteen in het oog: dat land trekt relatief gezien veruit 
de meeste investeringen in de maakindustrie aan. Op Duitsland na is het echter België dat de dans 
leidt: per inwoner trok België de laatste vijf jaar bijna de helft méér investeringen aan in de 
maakindustrie dan Nederland. Dit zorgt voor de ietwat opmerkelijke situatie dat in 2015 bedrijven 
zelfs in absolute termen méér investeerden in de Belgische maakindustrie dan in de Nederlandse 
(15 miljard euro in België, 14 miljard euro in Nederland), ondanks het grote verschil in omvang van 
de twee landen. Ook opmerkelijk is de situatie van het Verenigd Koninkrijk: daar moeten we over 
een periode van twintig jaar zelfs een sterke daling van de investeringen in maakindustrie 
vaststellen. Ondanks het feit dat het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting in Nederland en 
het Verenigd Koninkrijk dus lager ligt dan in België, en zelfs nog verlaagd werd de laatste decennia, 
kennen die landen dus een zwakke investeringspositie. 
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2006-2010

Duitsland

België

Italië

Frankrijk

Nederland

Verenigd Koninkrijk

240 € 480 € 720 € 960 € 1.200 €

2011-2015

Duitsland

België

Italië

Frankrijk

Nederland

Verenigd Koninkrijk

280 € 560 € 840 € 1.120 € 1.400 €



Hieraan dient wel toegevoegd dat de evolutie van de werkgelegenheid in de maakindustrie niet 
rooskleurig te noemen is. Tussen 2000 en 2015 daalde het aantal gewerkte uren in de maakindustrie 
in elk land in meer of mindere mate: Duitsland weet de schade nog enigszins te beperken met een 
daling van 7% van het aantal gewerkte uren; in het Verenigd Koninkrijk daarentegen wordt er maar 
liefst 34% minder gewerkt in de maakindustrie in 2015 in vergelijking met 2000. In Nederland 
daalde het aantal gewerkte uren met een vijfde, in Frankrijk, Italië en België met een vierde. 

Op het Verenigd Koninkrijk na, waar de waarde van de industriële productie er zelfs zonder 
rekening te houden met inflatie op achteruit gegaan is sinds het begin van de 21ste eeuw, is de 
productie van de maakindustrie ondanks de sterke daling van de werkgelegenheid in meer of 
mindere mate toegenomen — een gevolg van de blijvende productiviteitsstijgingen in die sector. 
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Evolutie van de bedrijfsinvesteringen in de handel

Naast de maakindustrie is de handel veruit de belangrijkste economische sector in onze landen. In 
deze sector, zo kunnen we vaststellen, hoeft België geen enkel ander land te laten voorgaan; het 
heeft zelfs stelselmatig zijn voorsprong op de andere landen uitgebouwd wanneer het aankomt op 
het aantrekken van kapitaalinvesteringen door bedrijven. 

Bedrijfsinvesteringen in de handel per hoofd van de bevolking:
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1996-2000

België

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Italië

Frankrijk

100 € 200 € 300 € 400 €

2001-2005

België

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Italië

Frankrijk

Duitsland

100 € 200 € 300 € 400 € 500 €



De grote investeringen in de Belgische handelssector hebben, zoals men wel zou kunnen 
verwachten, ook een grote stijging van de Belgische arbeidsproductiviteit in de sector tot gevolg 
gehad. De nominale waarde van de output van één gewerkt uur in de Belgische handelssector steeg 
tussen 2000 en 2015 met maar liefst 84%. Ter vergelijking: het overeenkomstige cijfer voor Frankrijk 
en Italië is amper 25%, voor het Verenigd Koninkrijk 33%. Duitsland (49%) en Nederland (56%) 
zitten daar tussenin. 

Relevant voor deze studie is echter vooral dat we opnieuw geen enkel verband zien tussen de hoogte 
van het tarief van de vennootschapsbelasting en het investeringsgedrag van bedrijven. De vraag is 
wat het investeringsgedrag van bedrijven dan wel stuurt. De virtueuze cirkel die bestaat tussen hoge 
lonen, hoge investeringen, en een hoge arbeidsproductiviteit kan een verklaring bieden. 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2006-2010

België

Nederland

Italië

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Duitsland

100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €

2011-2015

België

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Italië

Frankrijk

100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 €



Productiviteit en verdeling van de meerwaarde

Een sleutelbegrip om de economische ontwikkeling van een land te begrijpen is de productiviteit: de 
hoeveelheid meerwaarde die gecreëerd wordt in één uur werk. Om een eenvoudig voorbeeld te 
geven: een bakker die van meel, water, zout en gist een brood bakt, produceert bij het bakken een 
brood dat meer waard is dan de som van de afzonderlijke ingrediënten, een waardeverschil dat tot 
uiting komt in de prijs: hij kan zijn brood duurder verkopen dan de prijs van de ingrediënten 
afzonderlijk. Dat waardeverschil is de meerwaarde die hij met zijn arbeid creëert. Naast de 
ingrediënten en zijn arbeid zelf heeft een bakker ook een oven nodig om zijn brood te kunnen 
bakken. Met de meerwaarde die de bakker produceerde bij het bakken van het brood moet hij dus 
niet alleen zijn eigen arbeid vergoeden, maar ook de nodige kapitaalinvesteringen, de oven. 

Wanneer een land erin slaagt zijn productiviteit op te drijven en dus méér toegevoegde waarde te 
creëren per gewerkt uur dan voordien, zal dat land ook welvarender worden. De toename in de 
gecreëerde meerwaarde laat toe om hogere lonen te betalen, het geïnvesteerde kapitaal meer te 
vergoeden, de prijzen te laten zakken, en/of minder te werken. Als de bakker sneller leert werken of 
een betere oven installeert waardoor hij op één uur tijd dubbel zoveel broden kan bakken als 
voorheen, kan hij de prijs van een brood laten zakken, zichzelf een hoger loon uitkeren, de 
winstuitkering aan de investeerders in de oven verhogen, en/of minder lang werken. 
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hogere productiviteit minder werken = meer vrije tijd

grotere gecreëerde meerwaarde

lagere prijzen = meer koopkracht

hogere kapitaalvergoeding

hogere lonen

meer welvaart



Een eerste zaak die we dus moeten nagaan is de productiviteit van een land, hoeveel meerwaarde er 
in een land gemiddeld per uur geproduceerd wordt; en hoe die meerwaarde verdeeld wordt tussen 
enerzijds de beloning van werknemers (in de vorm van lonen en socialezekerheidsbijdragen), en 
anderzijds de vergoeding van kapitaal. 

De volgende grafiek geeft de productiviteitscijfers voor 2014 van België, Duitsland, Frankrijk, 
Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk voor het geheel van de conjunctuurgevoelige economie 
en de belangrijkste conjunctuurgevoelige sectoren:  11

Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur (2014)

 Bron: Eurostat, ‘Gross value added aggregates by industry’, ‘Employment data by industry’.11
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Conjunctuurgevoelige economie

België
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België

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Italië

0 € 10 € 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 €



Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur (2014)
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Handel  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Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur (2014)
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Horeca
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Nederland
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Italië

Duitsland
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Italië

0 € 10 € 20 € 30 € 40 €



Zowel voor de conjunctuurgevoelige economie in z’n geheel als voor de meeste economische 
sectoren afzonderlijk geldt dat Belgische werknemers gemiddeld gezien meer economische 
meerwaarde creëren per gewerkt uur dan hun collega’s in de omliggende landen. 

Die hoge arbeidsproductiviteit vloeit ten dele ook terug naar de Belgische werknemers: hun lonen 
(met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen) liggen hoger dan de lonen van hun collega’s in de 
andere beschouwde landen. Tegelijk zien we echter ook dat de hogere productiviteit in België niet 
alleen leidt tot hogere lonen, maar ook voldoende groot is om het deel van de meerwaarde dat niet 
terugvloeit naar de werknemers maar naar het kapitaal groter te maken. De volgende grafiek 
illustreert de verdeling van de gecreëerde meerwaarde tussen arbeid en kapitaal met het voorbeeld 
van de belangrijkste economische sector in België, de maakindustrie (goed voor meer een productie 
van meer dan 50 miljard euro in toegevoegde waarde, of bijna een vierde van de 
conjunctuurgevoelige economie). 
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Verdeling van de meerwaarde in de maakindustrie
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Beloning van werknemers in de maakindustrie per gewerkt uur
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De intrinsieke band tussen hoge lonen, hogere kapitaalinvesteringen, hogere productiviteit, en 
hogere kapitaalvergoedingen kan een virtueuze cirkel op gang trekken die leidt tot welvaartsgroei 
die iedereen ten goede kan komen. Deze virtueuze cirkel kan ook grafisch voorgesteld worden, zoals 
we op de volgende bladzijden kunnen zien voor de twee veruit belangrijkste conjunctuurgevoelige 
economische sectoren: de maakindustrie en de handel. 
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Kapitaalvergoeding in de maakindustrie per gewerkt uur
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De band tussen lonen, investeringen, productiviteit, en kapitaalvergoedingen in de 
maakindustrie:

 30

Hogere lonen, meer kapitaalinvesteringen

9 €

18 €

27 €

36 €

0 € 3 € 7 € 10 € 13 €

Meer kapitaalinvesteringen, hogere productiviteit

3 €

7 €

10 €

13 €

0 € 15 € 30 € 45 € 60 €

Kapitaalintensiteit: investeringen per gewerkt uur

Be
lo

ni
ng

 va
n 

we
rk

ne
m

er
s p

er
 g

ew
er

kt
 u

ur
Ka

pi
ta

ali
nt

en
sit

eit

Arbeidsproductiviteit

BE

FR
DUI

NL

IT

VK

BE

FR

DUI
NL

IT

VK



De band tussen lonen, investeringen, productiviteit, en kapitaalvergoedingen in de 
maakindustrie:
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Hogere productiviteit, hogere lonen
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De band tussen lonen, investeringen, productiviteit, en kapitaalvergoedingen in de handel:
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De band tussen lonen, investeringen, productiviteit, en kapitaalvergoedingen in de handel:
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Hoge lonen zetten aan tot hogere kapitaalinvesteringen: een uur arbeid moet meer economische 
meerwaarde opbrengen. Deze productiviteitswinst vloeit in de eerste plaats terug naar de 
investeerders in de arbeidsbesparende maar productiviteitsverhogende technologie, maar maakt het 
ook mogelijk om de lonen van de arbeiders zelf te verhogen, met als gevolg een toename van het 
algemene welvaartspeil, wat onder andere tot uiting komt in een hogere vraag en een vergroting van 
de binnenlandse afzetmarkt voor de producten en diensten die bedrijven aanbieden, wat dan weer 
extra werkgelegenheid kan scheppen. Hoge lonen vormen zo geen obstakel voor economische groei 
en een toename van de welvaart, maar zijn er net de motor van. Op korte termijn kan een politiek 
van loonmatiging wel leiden tot een hoger werkgelegenheidspeil, maar in zoverre loonmatiging ook 
een rem zet op het investeringstempo en dus tot een afname van de productiviteitsgroei, kan het op 
langere termijn net een zwakkere economische groei tot gevolg hebben: het voldoende hoog houden 
van de productiviteitsgroei is cruciaal om de economische ontwikkeling op gang te houden. 

Een economisch beleid dat gericht is op het ondersteunen van de welvaartsgroei op (middel)lange 
termijn, moet dus blijvend inzetten op de mogelijkheden tot productiviteitsgroei. Dit vereist niet dat 
er geknipt wordt in de vennootschapsbelasting, zoals we gezien hebben: een lager tarief van de 
vennootschapsbelasting leidt niet noodzakelijk tot hogere kapitaalinvesteringen die 
productiviteitsverhogend werken, wel integendeel. Het Verenigd Koninkrijk biedt daar misschien 
wel het beste voorbeeld: ondanks een effectief tarief van de vennootschapsbelasting dat in 
vergelijking met andere West-Europese landen al laag lag, en nog verder verlaagd is, zijn ook de 
investeringen er teruggelopen. Een blik op de arbeidskost biedt hier een verklaring: meer dan het 
tarief van de vennootschapsbelasting, worden kapitaalinvesteringen gestuurd door de relatieve kost 
ervan ten opzichte van de kost van arbeid. In België, waar arbeid inderdaad duurder is dan in het 
Verenigd Koninkrijk, zijn kapitaalinvesteringen relatief goedkoper; in het Verenigd Koninkrijk is het 
dan weer voordeliger om niet te investeren in productieverhogende technologieën, maar in lager-
productieve arbeid. Het gevolg is een daling van de investeringen in het Verenigd Koninkrijk, en een 
lagere arbeidsproductiviteit. En het gevolg daarvan is dan weer dat er ook nauwelijks ruimte wordt 
gecreëerd die toelaat de lonen op termijn wel op te trekken. Dit leidt op middellange termijn tot 
welvaartsverlies ten opzichte van landen die wél inzetten op een economie die productiever is en het 
toelaat lonen te verhogen (of arbeidsduur te verminderen). De virtueuze cirkel kan omslaan in een 
vicieuze cirkel. 
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Evolutie van de verdeling van de meerwaarde

Een positieve economische dynamiek is dus niet afhankelijk van een verlaging van het tarief van de 
vennootschapsbelasting; andere factoren, zoals de arbeidskost en de arbeidsproductiviteit, spelen 
daarin een veel belangrijkere rol.  Wat meer is: een verlaging van het tarief van de 12

vennootschapsbelasting leidt net tot een beloning van die factor in de economie die er in het 
algemeen al sterker op is vooruitgegaan de laatste decennia, ten nadele van arbeid. 

De laatste decennia moeten we immers vaststellen dat er een graduele maar systematische en 
structurele verschuiving plaatsvindt van de manier waarop de meerwaarde die binnen een economie 
wordt gecreëerd, verdeeld wordt over de productiefactoren arbeid (in lonen en 
socialezekerheidsbijdragen) en kapitaal (in het brutoexploitatieoverschot, dat na aftrek van kosten en 
vennootschapsbelasting uitgekeerd kan worden als winst aan de aandeelhouders, opzijgezet kan 
worden als bedrijfswinst, of geherinvesteerd kan worden). 

Werd in de economische literatuur lange tijd verondersteld dat deze verhouding doorheen de tijd 
globaal gezien relatief stabiel bleef (na afvlakking van conjunctuurschommelingen), dan moeten we 
vaststellen dat dit ondertussen weerlegd is door de feiten: het aandeel van de meerwaarde gecreëerd 
in de economie dat terugvloeit naar werknemers neemt stelselmatig af, ten voordele van het aandeel 
dat terugvloeit naar de factor kapitaal. Wie houder is van kapitaal, slaagt erin een groter deel af te 
romen van de productiviteitswinsten die gegenereerd worden door de voortschrijdende techniek dan 
wie zijn arbeid aanbiedt.  13

 Een laag tarief van de vennootschapsbelasting kan op papier wel leiden tot een hogere influx van 12

investeringen, in zoverre bedrijven winsten verschuiven tussen postbusadressen in verschillende landen om 
gebruik te maken van het meest voordelige belastingtarief. Daar staat echter niet noodzakelijk enige reële 
economische productie tegenover — en dus ook geen welvaartscreatie. De enige partij die hier beter van 
wordt, zijn de bedrijven en hun kapitaalhouders; de maatschappij in de verschillende landen die hun 
inkomsten zien verminderen door het doorschuiven van de bedrijfswinsten tussen verschillende landen zijn er 
het slachtoffer van.

 Bron cijfers: Nationale Bank van België, ‘Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen.’ 13

Voor meer over de oorzaken en gevolgen van deze verschuiving, zie de in december 2016 verschenen 
Minerva-studie ‘Heden en toekomst van de overheidsfinanciering. De impact van demografische en 
technologische trends op arbeid en vermogen.’ https://www.denktankminerva.be/studies/2016/12/8/heden-
en-toekomst-van-de-overheidsfinanciering 
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België is niet uniek in dit opzicht: ook in andere Westerse landen neemt het loonaandeel sinds 
enkele decennia stelselmatig in belang af, en moeten we een structurele toename vaststellen van het 
kapitaalaandeel.  14

Deels kan deze trend verklaard worden door een verzwakking van de onderhandelingsmacht van 
werknemers in een geglobaliseerde wereld, maar minstens zo belangrijk is de shift van relatief 
laagtechnologische naar relatief hoogtechnologische diensten en industrie, die een grotere 
kapitaalinbreng vereisen per werknemer. En wanneer de technologische ontwikkelingen nog 
versnellen, worden ook de mogelijkheden om arbeid minstens ten dele te substitueren door kapitaal 
groter: meer en meer zaken en taken, zowel manuele als cognitieve, waar eens een mens voor nodig 

Arbeidsaandeel in de totale economie

1976-1985 1986-1995 1996-2005 2006-2015

Duitsland 69,47% 65,61% 63,45% 61,71%

Frankrijk 74,40% 66,93% 64,68% 65,82%

Nederland 72,85% 69,08% 66,11% 64,93%

Verenigde Staten 65,55% 65,17% 64,35% 61,80%

 Bron cijfers: Ameco, ‘Adjusted Wage Share (in total economy) at Factor Cost.’ 14
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was, kunnen nu door een machine gedaan worden – en zelfs goedkoper. Gegeven deze stijgende 
substitutiemogelijkheden, en gegeven de verdere verschuiving van laag- naar hoogtechnologische 
industrie en diensten, zal ook de seculiere trend van een dalend aandeel van de gecreëerde 
meerwaarde die terugvloeit naar arbeid en een stijgend aandeel van de gecreëerde meerwaarde die 
terugvloeit naar kapitaal zich nog versterken. 

De impact op de discussie over de vennootschapsbelasting mag duidelijk zijn: op een moment dat 
de factor kapitaal sowieso al een steeds groter deel van de economische meerwaarde kan afromen 
voor zichzelf, is het behoorlijk paradoxaal om net die factor te belonen met een belastingverlaging 
— wat elders gecompenseerd moet worden, nl. langs de arbeidszijde, ofwel door een verhoging van 
de lasten op arbeid (terwijl men net arbeid wil stimuleren), ofwel door een afbouw van publieke 
diensten die iedereen ten goede komen. 

Bovendien is een verlaging van de vennootschapsbelasting, en dus een verlaging van de lasten op 
kapitaal die elders gecompenseerd moet worden, een erg regressieve belastingshift. Enkel (de 
eigenaars van) bedrijven profiteren ervan, en we weten dat dit eigenaarsschap erg ongelijk verdeeld 
is: zo bezit de meest vermogende 5% van de bevolking in België driekwart van de waarde van de 
beursgenoteerde aandelen. 
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Evolutie van de bedrijfsresultaten

Dat ‘het kapitaal’ (bedrijven en hun eigenaars) een steeds groter deel van de taart die in de economie 
gebakken wordt voor zich kunnen houden, wordt ook bevestigd door een blik op de 
bedrijfsresultaten. 

De taart die in de economie gebakken wordt is de laatste twee decennia heel wat groter geworden, 
maar een vergelijking tussen de evolutie van het bruto-exploitatieoverschot enerzijds en de evolutie 
van de beloning van werknemers anderzijds toont dat niet de werknemers maar het bedrijf en zijn 
eigenaars hier het meest van hebben kunnen profiteren: het brutoexploitatieoverschot is sterker 
gegroeid dan de loonmassa; bedrijven die in België opereren hebben hun marges dus nog weten te 
vergroten.  15

 Bron cijfers: Nationale Bank van België, ‘Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen.’15
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Dat het globale bedrijfsresultaat in België de laatste twintig jaar sterker gegroeid is dan de verloning 
van werknemers, komt ook tot uiting in de evolutie van het inkomen uit verloning versus de evolutie 
van het inkomen uit dividenden of winstuitkeringen. Als bedrijven hun resultaat sterker weten te 
verbeteren dan de groei van de loonmassa en hun operationele winst dus stijgt, kunnen bedrijven 
ook meer winst uitkeren aan wie in het bedrijf geïnvesteerd heeft. In lijn daarmee zien we dan ook 
dat het inkomen van huishoudens uit dividenden sterker gestegen is dan het inkomen van 
huishoudens uit verloning.  16

 Bron cijfers: Nationale Bank van België, ‘Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen.’16
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Bedrijven hebben hun marges dus sterk weten te verbeteren, en met die stijging van de marges zijn 
ook de winstuitkeringen omhoog gegaan. Bedrijven keren echter niet al hun extra inkomen weer uit 
aan hun aandeelhouders: een deel wordt opnieuw geïnvesteerd, een deel wordt door bedrijven 
opgepot. 

De cashberg van de Belgische bedrijven is tussen 1999 en 2017 aangegroeid van 43,6 miljard euro 
naar 117 miljard euro; de financiële crisis zorgde enkele jaren voor een daling en nadien een 
stabilisatie van die cashreserves, maar sinds enkele jaren zetten bedrijven weer meer en meer geld 
opzij dat niet wordt uitgekeerd aan kapitaalhouders, maar ook niet opnieuw wordt geïnvesteerd.  17

 Bron cijfers: Nationale Bank van België, ‘Financiële rekeningen van België: chartaal geld en deposito’s van 17

niet-financiële ondernemingen.’
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Die alsmaar groeiende cashberg spreekt ten stelligste het beeld tegen dat bedrijven niet genoeg 
“zuurstof ” zouden hebben en dat de belasting op vennootschappen dus omlaag zou moeten om hen 
weer de ruimte te geven om opnieuw te kunnen investeren. 

Bedrijven hebben wel degelijk de middelen om te investeren, en investeren verhoudingsgewijs ook 
veel meer in België dan in de andere beschouwde landen, zoals we hebben gezien. Als bedrijven niet 
nog meer investeren, is het niet omdat het geld zou ontbreken, wat dan ‘bijgepast’ zou kunnen 
worden met een verlaging van de vennootschapsbelasting en dus, in theorie, een verhoging van de 
winst na belasting, maar lijkt het eerder te zijn omdat de vraag naar meer productiecapaciteit 
ontbreekt. De overheid kan dat probleem niet oplossen door de geldkraan voor bedrijven open te 
draaien via een verlaging van de vennootschapsbelasting: als dat al een effect zou hebben op de 
vraag naar extra productiecapaciteit, dan eerder in negatieve zin, vermits de overheid de inkomsten 
die ze misloopt door een verlaging van de vennootschapsbelasting elders moet compenseren, ofwel 
door een verlaging van de overheidsuitgaven, ofwel door een verhoging van de lasten op 
huishoudens — in beide gevallen leidt dit tot een verlaging van de geaggregeerde vraag, en dus een 
vermindering van de nood aan extra productiecapaciteit. Een verlaging van de 
vennootschapsbelasting, zelfs met goede bedoelingen, kan zo paradoxaal genoeg het omgekeerde 
resultaat bewerkstelligen van wat beoogd werd. Eerder is het een windfall voor bedrijfseigenaars 
waar ze verder niets méér voor hoeven te doen dan nu. 
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Evolutie van de exportpositie

Soms wordt de ‘gezondheid’ van de economie van een land op korte en middellange termijn ook 
gemeten in termen van de ‘competitiviteit’ van de bedrijven gevestigd in dat land. Competitieve 
bedrijven slagen erin hun positie op de wereldmarkt te versterken, minder competitieve bedrijven 
verliezen de strijd om marktaandeel. Een veelgehoord argument voor het verlagen van de 
vennootschapsbelastingen en/of voor een verlaging van de loonkosten is dan ook dat enkel op die 
manier de ‘competitiviteit’ van Belgische bedrijven weer opgekrikt kan worden. Impliciet in dat 
verhaal: dat de Belgische bedrijven nu minder competitief zouden zijn dan hun concurrenten in de 
buurlanden. 

De exportpositie van België, en de evolutie van die exportpositie in vergelijking met onze 
belangrijkste partners, geeft een goede indicatie van de competitiviteit van de Belgische economie. 
We kunnen immers verwachten dat, wanneer de Belgische economie aan competitiviteit zou 
verliezen tegenover andere landen, België ook zijn aandeel in de export zal zien verminderen ten 
opzichte van die andere landen: buitenlandse, meer competitieve bedrijven snoepen marktaandeel af 
van de Belgische, minder competitieve bedrijven. 

Om de evolutie van de exportpositie van België na te gaan in vergelijking met die van de andere 
landen (naast België dus ook Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, en het Verenigd Koninkrijk), 
kijken we naar de evolutie van het aandeel van de Belgische export in de totale export van deze 
landen. De cijfers die hierover op Eurostat te vinden zijn, gaan terug tot 2002. 

Hier valt, voor België, geen opzienbarende trend vast te stellen. Wat betreft de export binnen de 
Europese Unie (goed voor bijna driekwart van de Belgische export), kunnen we vaststellen dat 
tussen 2002 en 2016, België heel lichtjes aan marktaandeel heeft gewonnen. Wat betreft export met 
landen buiten de Europese Unie, heeft België dan weer heel lichtjes marktaandeel prijs moeten 
geven. Het gaat echter telkens om cijfers na de komma: globaal moeten we zeggen dat België zijn 
exportpositie in vergelijking met de andere landen heeft kunnen vasthouden. Of nog: de Belgische 
competitiviteit lijkt, zo beschouwd, allerminst onder druk te staan. 

Het is echter aan de andere kant van het verhaal dat het meest interessante verhaal verteld wordt. 
Het Verenigd Koninkrijk koos, we zagen het reeds, voor een substantiële verlaging van de 
vennootschapsbelasting om hun bedrijven ter wille te zijn. Bovendien koos men er ook voor een 
politiek die het werknemersinkomen in reële termen deed dalen. Tussen 2005 en 2015 alleen al 
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daalde het mediaaninkomen er, gecorrigeerd voor inflatie, voor mensen tussen 25- en 49 jaar (dus de 
mensen op ‘primaire arbeidsleeftijd’) met maar liefst zestien procent. Ter vergelijking: in België nam 
het reële mediaaninkomen voor dezelfde leeftijdsgroep in dezelfde periode toe met bijna acht 
procent.  Ondanks die politiek van loondalingen en lagere vennootschapsbelastingen om de 18

competitiviteit van de Britse bedrijven op te trekken, daalde het exportaandeel van het Verenigd 
Koninkrijk in vergelijking met onze andere landen echter substantieel. Hun aandeel in de export 
naar landen binnen de EU daalde tussen 2002 en 2016 van 13,3% naar 8,6%, en hun aandeel in de 
export naar landen buiten de EU daalde in dezelfde periode van 16,8% naar 15,1%. Lagere 
loonkosten en lagere vennootschapsbelastingen staan dus lang niet garant voor een betere 
competitiviteit — integendeel. Het exportaandeel van België is nu even groot als dat van het 
nochtans zes keer grotere Verenigd Koninkrijk. 

Het is in de eerste plaats Duitsland dat profiteerde van het afkalven van het exportaandeel van het 
Verenigd Koninkrijk (en van Frankrijk). Duitsland was al de export-grootmacht in 2002, en heeft 
die voorsprong de daaropvolgende jaren stelselmatig uitgebouwd. Duitsland alleen al neemt nu meer 
dan een derde van de totale export van het beschouwde clubje landen voor zijn rekening. Ook 
Nederland wist in de periode 2002-2010 terrein te winnen, om nadien op dat hogere exportniveau 
te stabiliseren. 

 Eurostat, ‘Mean and median income by age and sex’, ‘HICP annual data.’18
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Conclusie

De noodzaak van een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting zou ingegeven zijn 
door de idee dat België niet kan concurreren met zijn belangrijkste partners en concurrenten: 
bedrijven zouden meer en meer kiezen voor landen als Nederland en Duitsland om nieuwe 
economische activiteiten te ontplooien en België liever links laten liggen. Zonder economische 
bedrijvigheid echter geen economische groei, geen welvaartsgroei, en geen werkgelegenheid. Zeker 
wanneer de buurlanden stelselmatig het tarief van de vennootschapsbelasting verlagen om zich nog 
aantrekkelijker te positioneren, kan België niet achterblijven — op straffe van economische 
stagnatie.  

De hier gepresenteerde cijfers spreken dit verhaal echter tegen. Het klopt niet dat België geen 
aantrekkelijk investeringsland zou zijn, integendeel: per hoofd van de bevolking trekt België méér 
extra bedrijfsinvesteringen aan dan de ons omliggende landen en de twee andere grote economieën 
binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wat meer is: ondanks de veelvuldige 
doemberichten, verspreid door werkgeversorganisaties die azen op lagere belastingen (en dus hogere 
winsten op korte termijn voor zichzelf ), blijkt België zelfs nog aan aantrekkingskracht gewonnen te 
hebben. België is er de laatste twintig jaar in geslaagd zijn marktaandeel in bedrijfsinvesteringen 
stelselmatig te verhogen, ten nadele van de ons omringende landen. Bovendien lijkt er geen enkele 
positieve correlatie te bestaan tussen een lager effectief tarief van de vennootschapsbelasting en 
hogere bedrijfsinvesteringen — wel integendeel.  

Minstens ten dele kan dit verklaard worden door de hoge arbeidsproductiviteit in België, die ons 
land ondanks de hoge lonen concurrentieel houdt. We hebben ook een sterk verband kunnen 
vaststellen tussen hoge lonen en hoge arbeidsproductiviteit: hogere lonen zetten immers aan tot 
investeringen in productiviteitsverhogende technologieën. Zo wordt een virtueuze cirkel op gang 
getrokken die garant staat voor welvaartsgroei op middellange en lange termijn. Ook bedrijven en 
hun eigenaars zelf weten hiervan te profiteren: in zoverre hoogproductieve arbeid kapitaalintensieve 
arbeid is en hogere kapitaalinvesteringen vergen, weten zij ook een groter deel van de 
productiviteitsgroei voor zichzelf af te romen. 

Deze verschuiving in de verdeling van de in de economie gegenereerde meerwaarde doet zich ook 
effectief voor: het arbeidsaandeel vertoont een structurele daling, terwijl het kapitaalaandeel 
stelselmatig groeit. Het is dan ook enigszins paradoxaal om net wanneer deze verschuiving weg van 
arbeid, richting kapitaal plaatsvindt, de belasting op kapitaal, en met name de 
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vennootschapsbelasting, te verlagen. Het enige waartoe dit zal leiden, is dat bedrijven hun extra 
winst nog meer dan nu al het geval is zullen oppotten, en de cashberg waarop zij tronen nog verder 
zal aangroeien, zonder de positieve feedback-loop naar de economie die hogere lonen wel in gang 
trekken. 

Om de fiscale concurrentie tegen te gaan tussen de verschillende lidstaten in de Europese Unie, 
waar alleen bedrijven en hun kapitaalhouders beter van worden maar de maatschappij in zijn geheel 
armer achterlaat, moet België dan ook het voortouw nemen: niet meestappen in de nefaste race to the 
bottom, maar op Europees niveau het initiatief nemen om te komen tot een convergentie van de 
tarieven van de vennootschapsbelasting. Het ook op langere termijn garanderen van ieders welvaart 
is in het belang van alle partijen.
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