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Samenvatting: In deze tekst beschrijven we de verdelingseffecten van de belastinghervorming in

de personenbelasting tussen 1988 en 1993. In tegenstelling tot de gangbare

praktijk om het effect van een hervorming uit te rekenen voor enkele

“typegevallen”, zijn onze resultaten gebaseerd op berekeningen van de te

betalen belasting voor een representatief staal van de fiscale aangiften. Dit staal

bestaat uit 10.343 anoniem gemaakte fiscale aangiften. We gebruiken onze

resultaten op een dubbele manier. Vooreerst om de verdelingseffecten te

beschrijven van de vorige grote hervorming in de personenbelasting. Daarnaast

om uitspraken te doen over de nakende hervorming.

De in het oog springende verlaging van de toptarieven, gecombineerd met de

veralgemeende decumul ontlokte menigeen de opmerking dat de hervorming

in 1988 een “cadeau was voor de rijken”. Onze berekeningen tonen aan dat deze

uitspraak te ongenuanceerd is. Het laagste deciel (10% van de populatie)

profiteerde inderdaad beduidend minder van de hervormingen. Het topdeciel

beduidend meer. Maar daartussen verliepen de winsten (in procent van het

inkomen) dalend doorheen de inkomensladder. Het spreekt vanzelf dat de echt

armen natuurlijk niet in een fiscaal bestand zitten.

Ook de slogan “iedereen wint” moet sterk worden genuanceerd. De variatie

binnen de decielen is groot. In de drie hoogste decielen is het percentage

belastingplichtigen dat won bij de hervormingen niet meer dan 50%. Over heel

de fiscale populatie bedroeg het percentage “winnaars” slechts 65%. De anderen
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zagen hun belasting ofwel toenemen ofwel gelijk blijven. Deze grote variatie in

een zelfde inkomensgroep heeft veel te maken met de complexiteit van ons

belastingsysteem. Tal van uitgaven, aftrekken, en gezinskarakteristieken spelen

een rol en maken de effecten van hervormingen vaak zeer ondoorzichtig. Een

evaluatie op basis van “typegevallen” kan de herverdelende impact van de

huidige voorstellen niet aan het licht brengen. Er is geen reden waarom er ook

nu niet heel veel variatie van winst en/of verlies zou zijn binnen dezelfde

inkomensgroep.

De hervormingen van 1988-93 kwamen vooral ten goede aan gehuwden met

een relatief hoog inkomen. De alleenstaanden en de éénverdieners profiteerden

relatief minder.

We maken een strak onderscheid tussen progressiviteit enerzijds en

herverdeling anderzijds. Progressiviteit betekent dat de gemiddelde

belastingvoet stijgt met het inkomen. Herverdeling betekent dat de ongelijkheid

tussen de inkomens kleiner is na belasting dan ervoor. Het spreekt vanzelf dat

progressiviteit een noodzakelijke voorwaarde is om te herverdelen, maar ze is

niet voldoende. Ook de gemiddelde belastingdruk speelt een cruciale, en vaak

vergeten rol.

De hervormingen van 1988-93 tonen dit zeer duidelijk aan. In tegenstelling tot

wat velen vermoeden hebben de hervormingen van 88-93 de herverdelende

werking van de inkomstenbelasting lichtjes verhoogd. Dit kon omdat de sterke

toename van de progressiviteit de daling van de gemiddelde belastingvoet

overcompenseerde. Wel is de werking zelf van het belastingsysteem grondig

veranderd. Na de hervormingen steunt de progressiviteit in grote mate op de

belastingvrije minima, en veel minder op de tariefstructuur.

Aangezien de komende hervormingen opnieuw een forse belastingverlaging

inhouden, kan een afname van het herverdelend karakter van de personen-

belasting enkel voorkomen worden door een nieuwe toename van de

progressiviteit.
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1 Inleiding

De politieke agenda van de herfst 2000 staat volop in het teken van de nakende hervorming

van de personenbelasting. Het optrekken van belastingvrije minima, het verminderen van de

toptarieven en het herschikken van de barema’s, en de invoering van een terugbetaalbare

belastingvermindering moeten leiden tot een substantiële belastingverlaging. Wat het

hoofdobjectief betreft, de belastingen verlagen, lijkt de nakende hervorming sterk op deze van

1988. Ook toen werden de toptarieven verlaagd, en leidde de invoering van de veralgemeende

decumulatie van de beroepsinkomsten en het huwelijksquotiënt tot een daling van de gemiddelde

belastingvoet. Het ligt dan ook voor de hand de vraag te stellen of we iets kunnen leren uit de

ervaringen van een decennium geleden om de huidige voorstellen te evalueren.

Het antwoord op deze vraag ligt minder voor de hand. De ‘Commissie tot harmonisering en

vereenvoudiging van de fiscaliteit’ merkte reeds in haar verslag in 1987 op dat “de verwijzing naar

buitenlandse ervaringen [in België] dikwijls de plaats inneemt van redelijke argumenten”

(Koninklijke Commissie, 1987, p.11). Na-aperij, zeg maar. Helaas blijken we daar veel minder last

van te hebben als het op de evaluatie van de hervormingen aankomt. In tegenstelling tot

bijvoorbeeld de Verenigde Staten (zie Auerbach en Slemrod, 1997), Groot Brittannië (Giles en

Johnson, 1994), en vele andere OECD-landen is er in België geen systematische en grondige studie

gebeurd van de effecten van de hervorming van de personenbelasting in 1988. Zeker wat de

verdelingseffecten betreft is dat een belangrijke lacune. De publieke discussie, en derhalve ook

politieke haalbaarheid van voorstellen, lijkt immers in grote mate bepaald te worden door het

antwoord op de vraag: “wie wint, en wie verliest”.

Deze tekst werd dan ook geschreven vanuit een dubbel perspectief. Enerzijds wordt de

ruggengraat gevormd door een beschrijving van de verdelingseffecten van de hervormingen in de

personenbelasting tussen 1988 en 1993. We bekijken meer dan alleen maar de effecten van de wet

van 7 december 1988. De uitbreiding tot het hele pakket maatregelen tussen 1988 en 1993 laat ons

toe ook later ingevoerde maatregelen zoals de crisisbelasting en de verandering in aftrekken (zoals

pensioensparen) mee in de berekeningen op te nemen. Deze beschrijving is van empirische aard,

want volledig gesteund op cijfermateriaal. Het spreekt vanzelf dat deze beschrijving op zich reeds

interessant is. Maar anderzijds proberen we ook systematisch de link te leggen naar de recent

geformuleerde voorstellen voor een nieuwe hervorming in de personenbelasting. De bedenkingen

die we daarbij maken zijn niet gebaseerd op een empirische evaluatie van de voorliggende

voorstellen. Daarvoor ontbraken ons de nodige data en modellen. Ze zijn gesteund op

veralgemeningen van onze bevindingen over de vorige hervorming.
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We focussen op de verdelingseffecten van de maatregelen. De macro-economische gevolgen

komen in deze tekst dus niet aan bod. We gaan voorbij aan de eventuele effecten op de

economische groei, de gevolgen voor de overheidsfinanciën en aan de, misschien belangrijkste en

mogelijks meest verwaarloosde vraag of een substantiële daling van de inkomstenbelasting

überhaupt wel nodig en/of opportuun is.

Het verdelingsobjectief noopt ons tot een analyse op het niveau van individuele

belastingplichtigen in een representatief staal van de Belgische bevolking. We konden daarvoor

gebruik maken van 10.343 anoniem gemaakte fiscale aangiften uit het IPCAL-bestand van het

Ministerie van Financiën. Op dit bestand berekenden we aan de hand van het

microsimulatiemodel SIRe van het Ministerie van Financiën, de verschuldigde belasting voor elke

belastingplichtige vóór en na de hervormingen van 1988-931. We zullen overduidelijk aantonen dat

deze aanpak mijlenver verwijderd ligt van de benadering via zogenaamde “typegevallen”. Jammer

genoeg verloopt de communicatie in het kader van de op stapel staande hervorming opnieuw in

grote mate via deze zeer lukraak gekozen en vaak onrepresentatieve typegevallen.

Het spreekt vanzelf dat het gebruik van fiscale gegevens gemakkelijk aan kritiek onderhevig

is. De verkeerde of zelfs niet-rapportering van inkomensgegevens is algemeen bekend. En naar

schatting 11 à 12% van de gezinnen ontbreken in de door ons gebruikte fiscale gegevensbank

omdat ze geen fiscale aangifte indienen. Deze ontbrekende gezinnen liggen niet toevallig verspreid

over de inkomensverdeling, maar zitten voornamelijk (doch niet uitsluitend) geconcentreerd

onderaan de inkomensladder. Het bestand is derhalve enkel representatief voor de populatie van

belastingplichtigen die een aangifteformulier indienen. Alle interpretaties van onze resultaten

moeten binnen dit strenge keurslijf blijven2. Toch denken we dat de voordelen van het gebruik van

de fiscale data, de nadelen ervan compenseren. De exactheid van de berekeningen met het model

SIRe, alsook de realiteitswaarde van de effecten van fiscale hervormingen (die uiteindelijk

geïmplementeerd worden via het concept van fiscale gezinnen, en niet via het misschien meer

relevante sociologische gezinsconcept) zijn belangrijke troeven. Daartegenover staan de

moeilijkheden om belastingen te berekenen op steekproeven die wel representatief zijn voor de

hele Belgische bevolking (zoals de PSBH3 of de budgetenquête van het Nationaal Instituut voor de

Statistiek), maar geen bruto-inkomensinformatie bevatten.

                                                     
1 Voor uitleg over het microsimulatiemodel SIRe, zie Standaert en Valenduc (1996)
2 In Decoster en Van Camp (2000) toetsen we in welke mate de hier voorgestelde resultaten gevoelig zijn voor de

gebruikte gezinsdefinitie (fiscaal of sociologisch), of voor toevoeging van de ontbrekende onderste staart van de
verdeling. De resultaten zijn bemoedigend robuust.

3 Panel Study of Belgian Households
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Het gebruik van fiscale, i.t.t. sociologische, gegevens, brengt mee dat het onmogelijk is een

empirische uitspraak te doen over de veel besproken discriminatie tussen gehuwden en

samenwonenden. In het fiscale bestand zijn er enkel gehuwden en alleenstaanden, geen

samenwonenden. Maar de wetenschap dat in het PSBH-panel de samenwonenden slechts 5,6%

van de gezinnen uitmaken, de gehuwden 59% en de alleenstaanden en één-oudergezinnen 34%,

sterkt ons in de idee dat het lawaai rond dit issue geen reflectie is van het maatschappelijke belang

ervan, maar eerder van het electorale belang om de ongelijke behandeling op te heffen via een

belastingverlaging voor de gehuwden.

Ten slotte wijzen we er op dat de effecten die hier worden voorgesteld, geen rekening houden

met gedragseffecten. We houden alle aangegeven inkomens, aftrekken en karakteristieken van

belastingplichtigen constant. Het gaat dus om impact-effecten van de hervormingen4. Aangezien

we de inkomensverdeling vóór belastingen constant houden, kunnen onze resultaten geenszins

gelezen worden als een beschrijving van de feitelijke verandering in de ongelijkheid van het

inkomen na belasting tussen 1988 en 1993.

2 Krachtlijnen van de hervormingen tussen 1988 en 1993

In wat volgt, vergelijken we het systeem van de personenbelasting van het aanslagjaar 1989

met dat van het aanslagjaar 1994. De verschillen tussen beide systemen werden niet

geïmplementeerd via één enkele wet, maar zijn het resultaat van verschillende beslissingen over

een periode van vijf jaar. De belangrijkste verschillen tussen beide systemen spruiten evenwel

voort uit de wet van 7 december 1988. Een uitgebreide en gedetailleerde bespreking van alle

doorgevoerde veranderingen gaat het bestek van deze tekst ver te buiten. We verwijzen daarvoor

naar bijvoorbeeld Deblauwe, Lejeune, Van Crombrugge en Van Dijck (1989), of Saliën (1989). Hier

schetsen we enkel de grote lijnen.

Het aantal aftrekmogelijkheden voor beroepsonkosten werd beperkt. Deze beperking aan de

kant van de te bewijzen kosten had ook zijn tegenhanger in het forfaitair stelsel. Het maximaal af

te trekken bedrag werd verminderd. Wel werd de mogelijkheid geboden om meer giften en

sommige kosten voor kinderopvang af te trekken. Het belang van deze laatste twee ingrepen was

echter beperkt in vergelijking met de wijzigingen aan het systeem van de beroepsonkosten. In het

algemeen resulteerde deze hervorming dus in een verbreding van de belastbare basis. Dit effect

                                                     
4 Auerbach en Slemrod (1997) benadrukken dat, i.t.t. wat vele beleidsmakers vermoeden, de belangrijkste

gedragsreacties niet komen van effecten op het arbeidsaanbod, maar wel van de herschikking van inkomsten over
verschillende mogelijke manieren van aangeven, of via aftrekposten.
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werd nog vergroot doordat later o.a. aftrekken voor levensverzekeringen en kapitaalaflossingen en

pensioensparen werden omgezet in belastingverminderingen.

In het hervormde systeem worden de beroepsinkomsten van twee gehuwde partners niet

langer samengevoegd (decumul). Andere inkomsten, zoals roerende en onroerende inkomsten,

worden nog wel bij het inkomen van de partner met de meeste beroepsinkomsten gevoegd. Voor

gehuwde koppels met een zeer ongelijke inkomensverdeling over de partners werd via het

huwelijksquotiënt de mogelijkheid ingevoerd om een deel van het inkomen van de ene naar de

andere partner over te dragen (maximaal BEF 297.000 in 1994).

De tarieven zelf werden grondig herschikt door de hervorming. We stellen de tariefstructuur

voor in figuur 1 (de cijfers zijn opgenomen in tabel A.1 van de bijlage). De opvallendste ingrepen

zijn de afschaffing van het 0%-tarief en de verlaging van de toptarieven. In het hervormde systeem

werden ook veel minder tarieven gebruikt dan voorheen (7 in plaats van 14). Het valt eveneens op

dat niet voor alle inkomens de tarieven verlaagd werden, maar dat er in sommige gevallen ook een

verhoging van het tarief werd doorgevoerd.

Figuur 1: Belastingschijven en hun corresponderende belastingvoeten voor en na de hervorming (in BEF
van 1988)
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De afschaffing van het 0%-tarief werd gecompenseerd door de invoering van de

“vrijstellingen aan de basis”. Deze vrijstellingen zorgen er voor dat een deel van het inkomen niet

belast wordt aan de laagste marginale tarieven. Door het feit dat ze “aan de basis” worden

doorgevoerd, verschillen ze sterk van andere vrijstellingen of aftrekken. In feite zijn het

“belastingverminderingen”, aangezien ze berekend worden door de belasting afzonderlijk te

berekenen op het vrijgestelde bedrag, en dit verschuldigde bedrag af te trekken van de belasting

die verschuldigd is op het volledige belastbare bedrag. Een belangrijke beperking hierbij is dat het

belastingbedrag niet negatief kan worden. Met een laag inkomen is het derhalve mogelijk dat de

vrijstelling niet volledig wordt opgebruikt. In het systeem na de hervorming worden op deze

manier ook de compensaties voor gezinssamenstelling, zoals het aantal kinderen ten laste,

doorgevoerd. De belangrijkste bedragen worden opgesomd in tabel 1. De vroegere

belastingverminderingen voor gezinssamenstelling werden afgeschaft.

In het systeem na de hervorming is ook een aanvullende crisisbelasting van toepassing. Het

belastingbedrag wordt hierdoor met 3% verhoogd.

Tabel 1: Vrijstellingen aan de basis na de hervorming (in BEF van 1989)

Gehuwd of niet
Alleenstaande

Gehuwd (per persoon)
165000
130000

Aantal kinderen ten laste
1 kind

2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen

ieder kind vanaf het vijfde

35000
90000

202000
327000
125000

Speciale vrijstellingen
Andere personen ten laste

Personen met een handicap
Weduw(e)(naar) met kinderen ten laste

Alleenstaande ouder

35000
35000
35000
35000

3 Winnaars en verliezers van de hervormingen 1988-1993

3.1 Een cadeau voor de rijken?

In figuur 2 stellen we de verandering voor in het netto-inkomen na belasting, bekeken

doorheen de tien decielen van het equivalent inkomen vóór belasting. De correctie met een

equivalentieschaal om het nominale inkomen om te zetten naar een indicator die corrigeert voor

gezinsomvang, blijft altijd een heikel punt. Ze is nochtans onontkoombaar indien we een beeld

willen schetsen van de verdeling van winsten en verliezen doorheen de verdeling van “arm” naar
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“rijk”. We gebruikten de goed ingeburgerde en veel gebruikte OESO-schaal (1 voor de eerste

volwassene, 0,7 voor de tweede volwassene en 0,5 voor kinderen)5.

De balkjes in figuur 2 stellen de nominale winsten voor in BEF per jaar. Alle decielen boeken

een winst. Behalve voor het laagste deciel en voor het topdeciel is de nominale winst nagenoeg

dezelfde voor alle inkomensgroepen. Vertaald naar het jargon van de actuele discussie: voor de

decielen 2 t.e.m. 8 was het een vermindering in centen. Uit tabel A.2 in de bijlage blijkt dat de

gemiddelde winst voor de hele populatie BEF 16.452 bedraagt. Alle decielen van 1 tot 8 boeken

derhalve een lagere dan gemiddelde winst. Maar tot nader order lijkt figuur 2 te bevestigen dat

iedereen wint en niemand verliest, een slogan die ook bij de huidige voorstellen gemakkelijk in de

mond genomen wordt.

Figuur 2: Verandering in het inkomen na belasting t.g.v. de hervormingen 1988-93 per deciel

De discussie “centen” of “procenten” is een evergreen in publieke debatten over inkomens-

en/of welvaartsveranderingen. Ook in de recente voorstellen voor de hervorming van de

personenbelasting duikt het onderscheid steevast weer op. We gaan hier niet in op het essentieel

normatieve karakter van de vraag of we ongelijkheid (en dus ook reductie van de ongelijkheid) in

absolute, dan wel relatieve termen moeten meten. Maar dat het onderscheid relevant is, toont de

                                                     
5 Voor een sensitiviteitsanalyse van de hier beschrveen resultaten in functie van de gekozen equivalentieschaal
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lijn in figuur 2. Ze stelt de winst van de hervormingen voor in procent van het inkomen vóór belasting.

Gemiddeld bedraagt de winst 2,2%. Maar nu verschijnt er een zeer geprononceerde variatie

doorheen de decielen. Met uitzondering van het laagste en het hoogste deciel verloopt de lijn

duidelijk dalend.

Vaststelling 1: Met uitzondering van het hoogste en het laagste deciel, profiteerden de
hogere inkomensgroepen in procent van het inkomen na belasting
relatief minder van de doorgevoerde hervormingen.

Met de gemiddelde winst van 2,2% als scheidingslijn, zijn het, het armste en rijkste deciel niet

te na gesproken, de laagste decielen die boven het gemiddelde uitkomen, en de bovenste decielen

die onder het gemiddelde liggen. De daling heeft natuurlijk alles te maken met het ongeveer

constant nominaal bedrag dat gedeeld wordt door een toenemend inkomen. Maar veel

intrigerender zijn de procentuele winsten van het laagste en het hoogste deciel, die beiden sterk uit

de toon vallen.

Om te beginnen wijzen we erop dat het gedetailleerde beeld van figuur 2 nog altijd zeer

geaggregeerd is. Figuur 2 is geen weergave van de resultaten voor 10 fiscale individuen, maar voor

10 groepen die elk 10% van de populatie en dus duizenden gevallen bevatten. We komen daar in de

volgende subsecties uitgebreid op terug. Dit gezegd zijnde, proberen we toch een verklaring te

formuleren voor de twee uitschieters.

Wat het laagste deciel betreft, ligt de verklaring hoogstwaarschijnlijk in de onmogelijkheid van

de armste groep om ten volle te profiteren van de belastingverlagingen. In vergelijking met de

andere decielen betaalt het laagste deciel immers relatief weinig belastingen. Zoals uitgelegd in

paragraaf 2 is de instelling van het belastingvrije minimum, bijvoorbeeld, ter vervanging van het

vroeger bestaande nultarief in feite niets anders dan een niet-terugbetaalbare

belastingvermindering. Ze is niet terugbetaalbaar, omdat belastingen niet negatief kunnen

worden. Daardoor ressorteert ze ook niet het volle effect bij de laagste belastbare inkomens. In die

zin zou het voorstel van minister Reynders om, in de op stapel staande hervorming, voor de

inkomens tussen BEF 150.000 en BEF 500.000 een terugbetaalbare belastingvermindering van

BEF 25.000 in te voeren, het beeld van figuur 2 hoogstwaarschijnlijk sterk amenderen ten gunste

van het laagste deciel.

Wat het hoogste deciel betreft ligt de verklaring vermoedelijk in de combinatie van de

veralgemeende decumul, de invoering van het huwelijksquotiënt, en de verlaging van de

                                                                                                                                                                       

verwijzen we naar Van De Veire (2000).
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toptarieven. Uit tabel A.2 in de appendix blijkt zeer duidelijk dat het belastbare inkomen van het

topdeciel opmerkelijk véél hoger ligt dan dat van de andere decielen. Na de aftrekken bedraagt het

ongeveer 1,9 miljoen (voor het 9e deciel is dat 1,1 miljoen), en de belangrijkste tariefverlagingen

beginnen pas vanaf 1,8 miljoen. In de volgende paragrafen tonen we echter aan hoe moeilijk het is,

één verklaring te geven voor het niet-monotone patroon van de lijn in figuur 2.

3.2 De verraderlijke val van de “typegevallen”

Naar goede gewoonte werden de voorstellen van de minister van Financiën voor de nakende

fiscale hervorming (gelanceerd op 28 augustus 2000), verdedigd op basis van de winsten die

zouden geboekt worden door enkele “typegevallen”6. Deze werkwijze heeft ongetwijfeld het

voordeel van herkenbaarheid. Zeker als de belastingplichtigen ook bij naam genoemd worden:

Geval 1: Mariette, 25 jaar, is arbeidster in de textielsector en werkt 26 u per week.
Maandelijks verdient ze bijna 29.000 frank netto.

Geval 2: An en Dirk zijn elk vijftig jaar en hebben twee kinderen. Beiden geven les
in het hoger secundair onderwijs. [...] In 1999 verdienen ze samen
ongeveer 120.000 frank per maand.

Geval 3: Ali (51) is de chef van een bedrijf dat verwarmingsinstallaties plaatst en
werkt samen met zijn vrouw Marieke (32) die de boekhouding en het
secretariaatswerk voor haar rekening neemt. Ze hebben drie kinderen en
verdienen samen 100.000  frank per maand.

Geval 4: Annick, 46 jaar, gescheiden en met een kind, [...] verdient ongeveer 44.000
frank per maand netto.

Geval 5: Gerard (37) en Florence (35) zijn sinds vijf jaar getrouwd. Hij is
verantwoordelijk voor een informaticadienst  en zij is advocate. Samen
verdienen ze 160.000 frank per maand.

Inderdaad herkenbare gevallen. Maar een zeer belangrijke en steevast verwaarloosde vraag is

hoe “typisch” of representatief deze gevallen zijn voor de hele populatie. Hieronder geven we het

percentage weer van de ‘fiscale’ populatie (uit onze gegevens van 1994) dat onder deze gevallen

valt. We hebben daarbij de vermelde inkomensklassen wat verruimd, geen rekening gehouden

met de leeftijd, maar wel met het aantal kinderen.

                                                     
6 Bron: De Standaard, dinsdag 29 augustus 2000. Volgens de verslaggevers komen de gevallen rechtstreeks uit het

belastingplan van de minister zelf.
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Tabel 2: Representativiteit van de “typegevallen”

Geval gebruikt criterium percentage van de
fiscale populatie in

1994
1 Mariette (29.000, geen kinderen) tussen 28.000 en 30.000 1,5
2 An en Dirk (120.000, 2 kinderen) tussen 110.000 en 130.000, 2 kinderen 1,2
3 Ali en Marieke (100.000, 3 kinderen) tussen 90.000 en 110.000, 3 kinderen 0,7
4  Annick (44.000, 1 kind) tussen 40.000 en 50.000, 1 kind 0,8
5 Gerard en Florence (160.000) meer dan 160.000 1,4

De percentages zeggen genoeg. Ze zijn ook niet verwonderlijk als we weten dat de

alleenstaanden, ongeacht hun inkomen, 43,7% van de fiscale populatie uitmaken7. En in 32% van

de gevallen is er geen enkel gezinslid actief, een categorie die in de voorbeelden helemaal niet

vertegenwoordigd is. Het grote voordeel van onze microsimulaties op een representatieve

steekproef ligt juist in het berekenen van de gevolgen voor alle belastingplichtige gezinnen. In

figuur 3 stellen we de procentuele winsten voor, geordend naar enkele gezinstypes, en geven we

meteen ook de aandelen in de fiscale populatie in het taartdiagram rechts. De cijfers waarop de

figuur gebaseerd is, staan in tabel A.3 (waar ook enkele andere karakteristieken zoals aantal

actieven, en leeftijd zijn opgenomen).

Figuur 3: Procentuele verandering in het inkomen na belasting t.g.v. de hervormingen 1988-93 per

gezinstype

Alleenstaande < 65 jaar

34.2%

Alleenstaande > 65 jaar

9.5%Koppel zonder kinderen

23.6%

Koppel met 1 kind

10.9%

Koppel met 2 kinderen

11.2%

Koppel met 3 of meer kinderen

5.1%

Alleenstaande met kinderen

5.4%

                                                     

7 Dat dit een overschatting is van de sociologische groep alleenstaanden door het feit dat in de fiscale bestanden
ongehuwd samenwonenden geregistreerd worden als alleenstaanden, doet weinig terzake als het aankomt op het
inschatten van de feitelijke gevolgen van de maatregelen. De aandelen van de verschillende gezinstypes staan in
tabel A.3 in de bijlage.
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De winst van de belastinghervorming was zeker niet gelijk gespreid over de gezinstypes. De

alleenstaanden winnen beduidend minder dan het gemiddelde. De koppels winnen meer, en de

winst neemt toe met het aantal kinderen (steeds in procentuele termen van het inkomen na

belasting). Uit de cijfers in de bijlage blijkt dat ook het aantal actieven een belangrijke

differentiërende factor vormt: fiscale gezinnen met slechts één actieve winnen slechts de helft (nl.

1,6%) van de gezinnen waar er twee actieven zijn (3,2%). De niet-actieven boeken juist de

gemiddelde winst van 2,2%.

Vaststelling 2: In procent van het inkomen na belasting profiteerden de
alleenstaanden relatief minder van de doorgevoerde hervormingen, de
koppels met kinderen ten laste het meest.

Vaststelling 3: In procent van het inkomen na belasting kwamen de doorgevoerde
hervormingen vooral ten goede aan de twee-inkomensgezinnen. De
één-inkomensverdieners profiteerden minder dan gemiddeld van de
belastinghervorming. De niet-actieven zitten daartussen en juist op
het gemiddelde.

De voorstelling van de effecten van de hervormingen wordt helemaal ingewikkeld als we ons

realiseren dat er correlaties bestaan tussen bvb. actief zijn, of gezinsgrootte, en inkomenshoogte.

Maar deze correlaties zijn niet perfect of gaan niet altijd in dezelfde richting. Zo zitten er

alleenstaanden in de laagste decielen, maar ook in de hogere inkomensgroepen. En dit geldt voor

heel wat factoren die een rol spelen in de bepaling van de verschuldigde belasting. Elk deciel bevat

10% van de belastingplichtigen en derhalve duizenden belastingplichtigen. Die verschillen in veel

meer dan alleen maar inkomen of gezinsgrootte. De grote variatie tussen de gezinnen wat betreft

andere karakteristieken, die op één of andere manier een rol spelen in het complexe systeem van

de Belgische personenbelasting, zorgt ervoor dat ook de winsten en verliezen sterk kunnen

variëren voor gezinnen in hetzelfde deciel van equivalent inkomen. Dit wordt overduidelijk

geïllustreerd in figuur 4.

De onderste balk geeft voor elke inkomensgroep het percentage weer van de

belastingplichtigen dat zich ‘winnaar’ kan noemen, d.w.z. zijn verschuldigde belasting ziet dalen.

De verticaal gearceerde balk geeft het percentage ‘verliezers' weer (m.n. de belastingplichtigen

waarvoor de hervormingen leiden tot een stijging van de verschuldigde belasting). De horizontaal

gearceerde balk vormt dan het complement t.o.v. 100% en stelt de belastingplichtigen voor

waarvoor er niets verandert8.

                                                     
8 Om deze status-quo situatie te definiëren gebruikten we de, enigszins arbitraire, regel dat de verandering in de

verschuldigde belasting in absolute waarde kleiner was dan BEF 2600 (of BEF 50 per week).
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Figuur 4: Variatie van winst en verlies binnen de decielen  van equivalent inkomen vóór belasting

We verkrijgen een opmerkelijk beeld. In tegenstelling tot het beeld van figuur 2 en 3, waarbij

“iedereen wint”, zien we nu dat er een niet verwaarloosbaar percentage van de belastingplichtigen

zijn verschuldigde belasting ziet stijgen. Voor de hele populatie bedraagt dit aantal 13%. Houden

we ook rekening met 22% status-quo, dan komen we tot een percentage winnaars dat slechts 65%

bedraagt (de gedetailleerde cijfers staan in tabel A.4 van de bijlage). Bovendien varieert dit

percentage sterk doorheen de decielen. In de midden-inkomenscategorieën (de decielen 2 t.e.m. 7)

is het percentage winnaars het hoogst: 70 à 80%. Voor de drie topdecielen is het opmerkelijk veel

lager (nog 50 à 55%), en daarbij neemt het percentage verliezers sterk toe naarmate we omhoog

schuiven op de inkomensladder. In het hoogste deciel betalen maar liefst 43% van de

belastingplichtigen meer belastingen na de hervormingen dan ervoor. Dat dit een belangrijke

nuance aanbrengt bij de fel stijgende lijn in figuur 2, hoeft geen betoog. We proberen daar straks

een verklaring voor te formuleren. Voor het armste deciel bevestigt het lage percentage winnaars

(33%) het beeld van figuur 2. In dit geval zijn er geen belastingplichtigen die een verlies incasseren,

maar zijn er 67% belastingplichtigen voor wie er een status-quo is. Dit ondersteunt natuurlijk de

verklaring die we hierboven reeds gaven: de overgrote meerderheid van de “arme”

belastingplichtigen betaalt te weinig belastingen om van de belastingverminderingen te genieten:

voor hen verandert er door de hervormingen niets.

Voor het hoog percentage verliezers in de hogere inkomensklassen ligt de verklaring

ingewikkelder. Vooreerst speelt natuurlijk de crisisbelasting van 3% een niet te verwaarlozen rol.
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Wanneer we de crisisbelasting weglaten in onze simulatie wordt voor de hele populatie het

percentage verliezers gereduceerd van 13 tot 5%. Het is vooral in de bovenste helft van de fiscale

inkomensverdeling dat de crisisbelasting tot “verliezers” leidt. Zonder de crisisbelasting wordt het

percentage verliezers in de twee topdecielen teruggebracht van 32% en 43% tot resp. 9 en 12%. Wat

natuurlijk meteen ook impliceert dat de geplande afschaffing van de crisisbelasting, zeker in

nominale termen, vooral de hoogste inkomens ten goede zal komen.

Maar er is meer aan de hand. Uiteindelijk reveleert figuur 4 niets anders dan de vaak moeilijk

te doorgronden interactie van een verschrikkelijk ingewikkeld belastingsysteem, waarin talloze

karakteristieken van de belastingplichtigen een rol spelen, met de grote variatie van die

karakteristieken tussen de belastingplichtigen. Concreet betekent dit, dat het vaak niet zo moeilijk

is om voor de hierboven beschreven typegevallen tegenvoorbeelden te ontwikkelen. Laat

‘Marieke’ een hypotheeklening afsluiten, ‘An en Dirk’ één kind minder of meer hebben of wat

meer aan pensioensparen doen, en ‘Gerard en Florence’ hun aangegeven kosten wat bijsturen, en

het beeld kan grondig kantelen.

We geven enkele tentatieve verklaringen om het groot aantal verliezers in de hoogste decielen

te verklaren. Pensioensparen werd door de hervorming verschoven van een aftrekcategorie

(leidend tot een belastingvermindering aan het marginale tarief) naar een belastingvermindering

aan het gemiddelde tarief, wat een minder gunstige behandeling inhoudt dan voorheen. Het

verwondert niemand dat pensioensparen toeneemt met het inkomen. Het gemiddeld afgetrokken

bedrag voor de populatie bedraagt BEF 4800, maar voor het laagste en het hoogste deciel zijn dat

resp. BEF 960 en BEF 11600 (met een monotoon stijgend verloop ertussen). Daardoor nemen de

“verliezen”, geïncasseerd bij het pensioensparen, eveneens toe met het inkomen. Dezelfde

redenering kan worden opgebouwd voor de werkelijk bewezen beroepskosten, die door de

hervorming eveneens beperkt werden.

De variatie in figuur 4 is geen detail en wordt nagenoeg nooit onder de aandacht gebracht.

Een essentieel gevolg van de complexiteit van ons systeem is dat de effecten grillig en

onvoorspelbaar worden. We maken derhalve

Vaststelling 4: De (vaak ondoorgrondelijke) complexiteit van het belastingsysteem
verhindert de transparantie van de effecten van de bestaande
wetgeving, en a fortiori van geplande hervormingen. De effecten
verlopen grillig doorheen de decielen. Vereenvoudiging hoeft niet op
een simplistische manier tot een doel op zich verheven te worden.
Maar dat complexiteit en rechtvaardigheid even goed in een negatief
als in een positief verband tot elkaar kunnen staan, lijkt ons evident.

en
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Vaststelling 5: In elk geval moet een evaluatie van hervormingen steeds gestoeld zijn
op een empirische analyse voor een representatieve steekproef, en niet
op onrepresentatieve typegevallen.

In de volgende paragraaf verfijnen we daarom de analyse van winnaars en verliezers door de

decielverdeling of de subgroepen naar karakteristiek te laten voor wat ze zijn, en een beeld te

schetsen van de winnaars en de verliezers.

3.3 Een foto van winnaars en verliezers

De voorstelling die we in onderstaande tabel 3 maken, is ongewoon, maar boeiend. I.p.v. de

populatie op te delen naar inkomen, of naar gezinstype, en voor die groepen het “gemiddeld”

effect van de hervorming te bekijken, zetten we de voorstelling op zijn kop. We ordenen de hele

populatie naar de grootte van de winst of het verlies t.g.v. de hervormingen. Vooraan plaatsen we

de fiscale gezinnen die het meest verliezen, helemaal achteraan de gezinnen die het meest winnen.

We gebruiken daarvoor hetzelfde criterium als hierboven: de procentuele verandering in het

equivalent inkomen na belasting. Deze geordende populatie delen we dan op in vijf gelijke

groepen van elk 20% (kwintielen). Kwintiel 1 bevat dus de 20% fiscale gezinnen die het grootste

verlies (of de kleinste winst incasseren), kwintiel 2 de volgende 20%, en kwintiel 5 de 20%

belastingplichtigen die de grootste winnaars zijn van de hervorming. Voor deze, eventueel

heterogene groepen, beschrijven we dan de kenmerken. De resultaten staan in tabel 3.

In de eerst lijn van de tabel vinden we de grote variatie van winsten en verliezen terug, en dan

nog in afgezwakte vorm. Uit de individuele gegevens blijkt dat de grootste verliezer zijn inkomen

na belasting ziet dalen met 24%, en de grootste winnaar ziet zijn netto-inkomen bijna verdubbelen:

een toename met 90%. Dit zijn natuurlijk “outliers”.

Tabel 3 illustreert zeer duidelijk dat het patroon van winnaars en verliezers niet monotoon

verloopt. Dit blijkt al zeer duidelijk uit de lijn ‘equivalent inkomen’. Een vergelijking van de

gemiddelde waarde van deze grootheid tussen de groep met de grootste verliezers en de groep

met de grootste winnaars leert dat hogere inkomenstrekkers in beide groepen moeten voorkomen.

Over de vijf quintielen bekeken verloopt de variabele ‘equivalent inkomen’ U-vormig. De

belastingplichtigen met een hoog inkomen vinden we dus zowel terug bij de verliezers als bij de

winnaars. Anders ligt het voor de karakteristieken ‘aantal verdieners’ en ‘al dan niet gehuwd zijn’.

De éénverdieners zijn oververtegenwoordigd bij de verliezersgroep. De groep van de grootste winnaars

bestaat voor 90% uit gehuwden. Maar ook in de variabelen, gelieerd met aftrekmogelijkheden, komt

het U-vormig patroon steevast terug. Het percentage pensioenspaarders bijvoorbeeld, is veruit het

hoogste in de groep ‘grootste verliezers’. Maar anderzijds zijn de pensioenspaarders het tweede
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best aanwezig in de groep ‘grootste winnaars’. Voor de loon- en weddetrekkenden die niet het

forfait gebruiken maar hun kosten bewijzen is het patroon nog veel duidelijker. In vergelijking met

het populatie-gemiddelde van 5,4% loon- en weddetrekkenden die hun kosten aangeven, zitten er

drie keer meer (15,5%) in de groep ‘grootste verliezers’. Alleen voor het percentage zelfstandigen

dat zijn kosten bewijst verloopt de lijn stijgend doorheen de quintielen van tabel 3, maar ook daar

blijft het gemiddeld afgetrokken bedrag dalen doorheen de eerste vier quintielen.

Tabel 3: Een foto van winnaars en verliezers

Variabele Kwintiel 1
(grootste

verliezers)

Kwintiel 2 Kwintiel 3 Kwintiel 4 Kwintiel 5
(grootste

winnaars)

Gemiddelde
over de
fiscale

populatie
Procentuele winst of verlies -1,5 0,3 1,7 3,5 6,7 2,2
Equivalent inkomen (x1000) 818 467 528 571 722 622
Percentage éénverdieners 64,4 49,6 45,5 32,9 42,7 47
Percentage tweeverdieners 19 10,1 12 36,5 28,2 21,2
Percentage gehuwden 32 35 31 66 90 51
Aantal personen ten laste 0,3 0,4 0,4 0,8 1,1 0,6
Percentage pensioenspaarders 23,3 9,3 10,3 19,3 20,9 16,6
Pensioensparen (gemid. bedrag) 25.400 25.700 28.400 31.300 32.300 28.900
Perc. loontr met bewezen kosten 15,5 2,5 3,5 4,1 1,4 5,4
Bewez. kost. loontr (gemid. bedr) 168.000 148.000 138.000 146.000 156.000 158.000
Perc. zelfst met bewezen kosten 12,8 12,9 11,8 17,6 25,0 16,0
Bewez. kost. zelfst (gemid. bedr) 234.000 185.000 175.000 166.000 912.000 414.000

Tabel 3 laat ons het volgende besluiten wat betreft de karakterisering van ‘winnaars’ en

‘verliezers’:

Vaststelling 6: Een monotoon verband schetsen tussen inkomen en grootte van winst
of verlies geeft een vals beeld

Vaststelling 7: In de groep ‘grote winnaars van de hervormingen’

− zitten in hoofdzaak gehuwde koppels

− met kinderen ten laste

− en een relatief hoog inkomen

Vaststelling 8: In de groep ‘grote verliezers van de hervormingen’

− ligt het inkomen eveneens vrij hoog

− zijn de éénverdieners sterk oververtegenwoordigd

− zitten relatief veel loon-en weddetrekkenden die hun beroepskosten
bewijzen

− ligt het gemiddelde bedrag van de bewezen kosten (ook dat van de
zelfstandigen) vrij hoog

− zitten relatief veel belastingplichtigen die aan pensioensparen
doen
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4 Hoe progressief en/of herverdelend is de Belgische personenbelasting?

Het gebruik van microgegevens heeft ons toegelaten om een relatief gedetailleerd beeld te

schetsen van winnaars en verliezers van de hervormingen. Het antwoord op de vraag ‘was dit een

cadeau voor de rijken?’ was even genuanceerd als de resultaten gedetailleerd, maar ging toch

overwegend in de richting van “neen”. Maar veel detail en nuance heft de nood aan algemene

uitspraken niet op (misschien integendeel): hebben de hervormingen nu de inkomensherverdeling

via de personenbelasting afgeremd of niet? Is het systeem meer of minder progressief geworden?

Om deze vragen te beantwoorden gebruiken we maatstaven die de effecten van de hervorming

aggregeren over heel de populatie.

Het begrip progressiviteit wordt vaak slordig en verwarrend gebruikt. Economen hebben er

nochtans zeer precieze definities voor geformuleerd, die bovendien gemakkelijk empirisch

implementeerbaar zijn. We proberen de kern van de verwarring te ontwijken door een strak

onderscheid te maken tussen progressiviteit en herverdeling9.

Met progressiviteit verwijzen we naar de manier waarop de lasten (de verschuldigde belasting

dus) verdeeld zijn over de bevolking. Wie draagt welk aandeel van het totale bedrag aan

belastingen dat geïnd wordt? In een proportioneel belastingsysteem komt het aandeel in de

belastingen overeen met het inkomensaandeel. In een progressief systeem ligt het aandeel in de

belastingen voor de lagere inkomensgroepen beneden hun inkomensaandeel, en vice versa voor de

hogere inkomensgroepen. Vóór de hervormingen bijvoorbeeld, hadden het laagste en het hoogste

deciel resp. 2,5% en 26,3% van de belastbare inkomensmassa (zie tabel A.5 in de bijlage). In een

proportioneel systeem zouden dit ook hun belastingaandelen zijn. Maar hun belastingaandelen

bedroegen resp. 0,3% en 35,2% wat meteen ook impliceert dat de gemiddelde belastingvoet

toeneemt met het inkomen. De Kakwani-index registreert de afwijking van de belastingaandelen

van de inkomensaandelen, en dus meteen ook de afwijking van het belastingsysteem van een

proportioneel systeem (Kakwani, 1977). De index is 0 bij proportionele belastingen, positief bij

progressieve belastingen en negatief bij regressieve belastingen. In absolute waarde bedraagt de

maximale waarde 1.

Herverdeling meten we door de verdeling van het inkomen vóór belasting te vergelijken met de

verdeling van het inkomen na belasting. Daartoe vergelijken we de inkomensaandelen van een

vaste groep in de populatie (meestal geordend van arm naar rijk) vóór en na belasting. Nemen we

opnieuw de Belgische situatie vóór de hervormingen. De personenbelasting doet het

inkomensaandeel van het laagste deciel stijgen van 2,5% (vóór belasting) naar 3,1% (na belasting),
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terwijl dat van het topdeciel daalt van 26,3% naar 23,9%. De Reynolds-Smolensky-index registreert

deze veranderingen in de inkomensaandelen t.g.v. de belastingheffing (Reynolds en Smolensky,

1977). We noemen dit verder het “herverdelend effect”. Lezers, vertrouwd met Lorenz- en

concentratiecurven, voelen aan dat de Reynolds-Smolensky eigenlijk de verandering meet in de

Gini-coëfficiënt10.

In tabel 4 tonen we de Kakwani-index (voor de progressiviteit) en het verschil in de Gini’s

(voor het herverdelend effect) vóór en na de hervormingen van 1988-1993. Ook hier zijn alle

resultaten gebaseerd op equivalente en niet op nominale inkomens.

Tabel 4: Progressiviteit en herverdeling vóór en na de hervormingen

vóór
hervormingen

na
hervormingen

procentuele
verandering

Gini van inkomen vóór belastingen (x 100) 33,7 33,7 0,0
Gini van inkomen na belastingen (x 100) 28,9 28,7 -0,7
herverdelend effect (verschil in Gini’s) 4,8 5,0 +4,2
progressiviteit (Kakwani x 100) 19,1 21,1 +10,5
gemiddelde belastingvoet (%) 21,2 19,9 -6,1

De cijfers in tabel 4 bevestigen het beeld uit de vorige paragraaf: de hervormingen in de

personenbelasting tussen 1988 en 1993 hebben de herverdelende werking van het systeem niet

geërodeerd. Integendeel, de Reynolds-Smolensky index is lichtjes gestegen van 4,8 naar 5,0 (derde

lijn van tabel 4). De reden voor deze lichte stijging komt volledig op rekening van de toegenomen

progressiviteit: de Kakwani-index stijgt van 19,1 naar 21,1. Dat de progressiviteit van de

inkomstenbelasting is toegenomen t.g.v. de hervormingen kan voor velen als een verrassing

overkomen. We gaan er daarom in de volgende paragraaf dieper op in. Hier beperken we ons tot

de opmerking dat deze progressiviteitsindex gebaseerd is op de finaal verschuldigde

belastingbedragen. Deze zijn de resultante van veel meer dan alleen maar de toepassing van de

barema’s.

Tabel 4 brengt nog een ander belangrijk fenomeen aan het licht: het grote belang van de

gemiddelde belastingvoet in de herverdelende kracht van het systeem. Wiskundig wordt dit

uitgedrukt door de relatie tussen de Reynolds-Smolensky-index )(RS , en Kakwani-index )(K :

K
t

t
RS ⋅

−
=

1

                                                                                                                                                                       
9 Lambert (1993) is een basisreferentie voor verduidelijking van de hier gebruikte concepten en methodologie.
10 De Reynolds-Smolensky-index is enkel exact gelijk aan de reductie van de Gini-coëfficiënt indien de ordening van de

inkomens vóór en na belastingen dezelfde blijft. Dit is niet het geval, maar onze berekeningen tonen aan dat het
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waarbij t  de gemiddelde belastingvoet voorstelt. Het herverdelend effect van de belastingen

hangt dus niet alleen af van de progressiviteit, maar ook van de gemiddelde belastingvoet. In een

systeem waar alleen het allerrijkste individu belastingen betaalt zal men een hoge progressiviteit

meten. Nochtans zal dit systeem nauwelijks herverdelen omdat slechts zeer weinig belastingen

geïnd worden. Ceteris paribus (m.a.w. met een onveranderde progressiviteit) leidt een daling van

de gemiddelde belastingvoet altijd tot een erosie van de herverdelende kracht van een progressief

systeem.

In tabel 4 stellen we dus wel vast dat de herverdeling nagenoeg constant gebleven is na de

hervormingen, maar dit kon slechts omdat de progressiviteit van het systeem sterk is toegenomen.

Zonder de sterke daling van de gemiddelde belastingvoet zou het systeem de ongelijkheid veel

sterker gereduceerd hebben dan nu het geval is. Daarom is het onderscheid tussen progressiviteit

en herverdeling zo belangrijk. Mensen of partijen die bekommerd zijn om herverdeling,

concentreren zich vaak uitsluitend op de progressiviteit. Ze vergeten dat een lineaire daling van de

belastingen (die de progressiviteit onaangeroerd laat) de herverdelende kracht van het systeem

even goed erodeert als een reductie in de progressiviteit. En vice versa natuurlijk: eigenlijk is het

de crisisbelasting van 3% die ervoor zorgt dat het herverdelende effect niet is gedaald. Zonder die

crisisbelasting zou de gemiddelde belastingvoet verder gedaald zijn tot 19,3% (i.p.v. 19,9) en het

redistributief effect zou dan lichtjes gedaald zijn i.p.v. gestegen. Tabel 4 leidt dan ook tot

genuanceerde conclusies:

Vaststelling 9: De hervormingen van 1988-1993 hebben de herverdelende kracht van
het systeem niet aangetast, maar lichtjes doen toenemen. Maar zonder
de crisisbelasting zou de herverdelende werking licht verminderd zijn.

Vaststelling 10: De hervormingen 1988-1993 hebben de progressiviteit van het
systeem verhoogd. Dit was ook nodig indien men de herverdelende
kracht van het systeem wilde behouden, gezien de forse daling van de
gemiddelde belastingvoet.

In de volgende paragraaf ontrafelen we daarom deze, voor velen allicht onverwachte,

toename van de progressiviteit.

5 Een kijkoperatie in de progressiviteit van de personenbelasting

De vaststelling dat de progressiviteit is toegenomen komt voor velen als een verrassing. Ze

baseren zich daarvoor op figuur 1, waaruit duidelijk blijkt dat het vooral de toptarieven zijn die

verlaagd werden in 1988. Dat moet toch de progressiviteit verminderen? Deze intuïtie wijst slechts

                                                                                                                                                                       

verschil zeer klein is. Om de interpretatie eenvoudig te houden, nemen we in tabel 4 daarom de verandering in de
Gini’s op, en niet de echte Reynolds-Smolensky.
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zeer ten dele in de juiste richting. In de vorige paragraaf hebben we immers de progressiviteit

gemeten van de finaal verschuldigde belastingen. Deze zijn het eindpunt van een lang en complex

proces van stappen, waarin de toepassing van het barema er slechts één is. In figuur 5 geven we de

belangrijkste stappen weer.

Figuur 5: Stappen en componenten binnen het systeem van de personenbelasting

Eerst worden op het bruto aangegeven inkomen een aantal aftrekken toegepast. Het gaat hier

in hoofdzaak om de aftrek van kosten, zoals bijvoorbeeld, beroepsonkosten. Dit resulteert in het

belastbaar inkomen. Op dit belastbaar inkomen wordt het belastingschema toegepast, wat leidt tot

een bruto belastingbedrag. Van deze bruto belasting worden dan de belastingverminderingen

afgetrokken, onder de beperkende voorwaarde dat het eindresultaat nooit negatief kan worden.

Dit geeft de uiteindelijk netto verschuldigde belasting.

In Decoster, Standaert, Valenduc en Van Camp (2000) tonen we aan hoe we voor elk van de

onderdelen uit figuur 5 een progressiviteitsmaatstaf kunnen berekenen, analoog aan de Kakwani-

index uit de vorige paragraaf. Voor de aftrekken bijvoorbeeld gaan we na hoe die verdeeld liggen

doorheen de inkomensverdeling. Hoe sterker die geconcentreerd liggen in de hogere

inkomenscategorieën, hoe meer ze de progressiviteit aantasten (en vice versa). We tonen ook aan

hoe de progressiviteitsmaatstaven voor elk van die onderdelen gecombineerd kunnen worden tot

de globale progressiviteit van de netto verschuldigde belastingen. We vatten de resultaten samen
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in tabel 5, door enkel de procentuele bijdrage van elke component weer te geven in de finale

progressiviteit (de Kakwani-index uit tabel 4).

Tabel 5: Bijdrage van de verschillende componenten van de PB in de progressiviteit (in %)

vóór
hervormingen

na
hervormingen

structuur van de belastingvoeten (enkel de positieve) 32,2 42,2
belastingschaal met het nultarief 53,4 0,0
aftrekken van het belastbaar inkomen -18,9 -15,5

de belasting vóór toepassing van de verminderingen 66,8 26,6
vermindering door de basisvrijstelling 0,0 42,9
vermindering voor personen ten laste 6,6 7,4
andere verminderingen 26,6 20,1
crisisbelasting (een vermeerdering) 0,0 2,9

alle verminderingen 33,2 73,4
totaal effect 100,0 100,0

Het ligt niet voor de hand een eenvoudig antwoord te formuleren op de vraag hoe het komt

dat de finale progressiviteit is toegenomen. De hervormingen hebben de werking van het systeem

immers grondig dooreengeschud. Vóór de hervormingen speelden de belastingverminderingen

slechts een beperkte rol: ze zorgden voor één derde van de progressiviteit. De progressiviteit

kwam voornamelijk voort uit de toepassing van de barema’s en dan nog in hoofdzaak uit de eerste

belastingschaal met het nultarief. Zoals te verwachten viel, verminderden de aftrekken de

progressiviteit. Na de hervormingen wordt de hoofdrol (42,9%) in de progressiviteit gespeeld door

de basisvrijstelling, die berekend wordt als een vermindering van de belasting. Samen met de

andere verminderingen is ze goed voor 70% van de totale progressiviteit. Toch betekent dit niet

dat de barema’s zelf minder belangrijk geworden zijn. Wanneer we ons beperken tot die schalen

waarin er een positief tarief van toepassing is (en dus niet het nultarief) dan is het belang ervan

toegenomen van 32% tot 42%. De reden daarvoor ligt in de progressiviteit stricto sensu van deze

schalen: de Kakwani-index van de tarieven is toegenomen van 0,055 naar 0,062 (niet in de tabel, zie

Decoster e.a., 2000), wat nog eens aantoont hoe misplaatst de focus is op de verlaging van de

toptarieven.

In mindere mate gaat deze laatste opmerking misschien ook op voor het belang van de

aftrekken. Ze reduceren wel de progressiviteit, maar wellicht minder sterk dan de meesten

denken. Als gevolg van de hervormingen is hun belang afgenomen. We voegen er wel aan toe dat

de gedetailleerde analyse van deze aftrekken in Decoster e.a. (2000) uitwijst dat de overgebleven

aftrekken nu nog sterker vertekend zijn ten gunste van de hoogste inkomensklassen dan voorheen.

Maar het gemiddeld afgetrokken bedrag is gedaald.

We besluiten deze kijkoperatie in de progressiviteit als volgt:
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Vaststelling 11: De hervormingen van 1988-1993 hebben een nieuwe basispijler gezet
onder de progressiviteit: de belastingvermindering voortvloeiend uit
de vrijstelling aan de basis. De tarieven zelf verklaren slechts 42% van
de progressiviteit en zijn, ondanks de verlaging van de toptarieven,
progressiever geworden.

6 Lessen voor de nakende hervorming

We hebben in de inleiding van deze paper geen illusies willen wekken. We hebben duidelijk

gesteld dat we geen datamateriaal hebben om de huidige hervormingsvoorstellen even grondig te

evalueren als we dat deden voor de hervormingen van 1988-93. Maar dat betekent niet dat we uit

de studie van de vorige hervormingen niets kunnen leren. Wel integendeel. Sommige

vaststellingen hierboven zijn algemeen genoeg om zelfs zonder empirisch materiaal duidelijke

antwoorden te geven op volgende eenvoudige vragen:

Vraag 1: Doet een algemene daling van de belastingen de ongelijkheid toe- of afnemen?

Ons antwoord steunt op het hierboven aangebrachte, belangrijke, onderscheid tussen

progressiviteit en herverdelende werking. Indien men bij een belastingverlaging de herverdelende

impact van het systeem wil behouden, dan moét men de progressiviteit opvoeren. Gegeven de

omvang van de voorgestelde belastingverlaging zal de benodigde toename van de progressiviteit

in elk geval aanzienlijk moeten zijn, wil men het herverdelende karakter van de

inkomstenbelasting niet eroderen. Zoals we bij vraag 3 en 4 zullen zien, zitten er in het

voorgestelde pakket zowel maatregelen die de progressiviteit doen toe- als afnemen. Onze

prognose is dat de voorgestelde hervorming de herverdelende werking van het systeem zal

verminderen: de ongelijkheid van de inkomens na belasting is groter dan indien men het systeem

ongewijzigd laat. De reden ligt niet in een afname van de progressiviteit, maar in een daling van

de belastingvoet.

Vraag 2: Centen of procenten?

Vooreerst merken we op dat, althans wat de “procenten” betreft, in de publieke discussie

zelden gespecificeerd werd of men het had over procenten van de verschuldigde belasting dan wel

over procenten van het inkomen na belasting. Het onderscheid tussen progressiviteit en

herverdeling bewijst ook hier weer grote diensten.

Een uniforme procentuele daling van de verschuldigde belasting (bvb. met 10%, zoals de de

voorzitter van de VLD heeft voorgehouden) houdt de progressiviteit constant. In combinatie met

de daling van de gemiddelde belastingvoet verzwakt ze zeker het herverdelende karakter van het

belastingsysteem. De afschaffing van de crisisbelasting is hiervan een voorbeeld.
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Een gelijke procentuele toename van het inkomen na belasting houdt het herverdelend effect

van de inkomstenbelasting constant. Maar zoals we reeds opmerkten bij vraag 1 kan dit slechts

mits een voldoende toename van de progressiviteit. Op dit moment kunnen we bij gebrek aan

gegevensmateriaal niet met zekerheid zeggen in welke richting het herverdelend karakter van de

inkomstenbelasting zal wijzigen.

Vraag 3: Is de verlaging van de toptarieven een cadeau voor de rijken?

Ja, zonder enige twijfel. Want de daling van de toptarieven doet én de progressiviteit én de

gemiddelde belastingvoet dalen. Alleen is de vraag hoe belangrijk dit effect is. We hebben betoogd

dat het effect van een verlaging van de toptarieven meestal zwaar overschat wordt. De

tariefstructuur, en a fortiori de toptarieven, verklaren slechts een klein gedeelte van de

progressiviteit. De reden is simpel: slechts weinig belastingplichtigen worden geaffecteerd door

deze verlaging. Ook voor de verlaging van het tarief van 55% naar 50% blijft dit argument van

kracht. Wat op zich natuurlijk weer geen voldoende grond is om deze toptarieven te verlagen.

Daarvoor zijn andere argumenten nodig. Het meest gebruikte is dat van de stimulering van het

arbeidsaanbod. We hebben onze twijfels bij de validiteit hiervan. Een ander argument zou de

beweging kunnen zijn in de richting van een zeer eenvoudig en transparant systeem, zoals het ‘flat

tax’-systeem: één grote vrijstelling, en daarboven slechts één tarief. Daarmee komen we bij de

volgende vraag.

Vraag 4: Doet de verhoging van de belastingvrije minima de progressiviteit en/of ongelijkheid toe- of

afnemen?

De verhoging van de belastingvrije minima doet de progressiviteit eenduidig toenemen.

Daarmee vormt ze een tegenwicht voor de daling van de progressiviteit veroorzaakt door de

daling van het toptarief. Wat het herverdelend effect betreft kunnen we geen uitspraak doen. De

gemiddelde belastingvoet daalt immers. We hebben dus twee tegengestelde effecten: meer

progressiviteit en lagere belastingvoet. Dat enkel het belastingvrije minimum voor de gehuwden

verhoogd wordt, betekent natuurlijk wel dat de relatieve positie van alleenstaanden verslechtert

t.o.v. die van gehuwden.

Vraag 5: Doet de beperking van de aftrekken de progressiviteit en/of ongelijkheid toe- of afnemen?

Het is evident dat bewezen kosten, zeker voor loon- en weddetrekkenden, vertekend zijn ten

gunste van de hogere inkomenscategorieën. Toch kan men theoretisch niet voorspellen wat het

effect is van afschaffing van aftrekbare kosten op progressiviteit en/of herverdeling. Het effect

hangt ondermeer af van de inkomenselasticiteit van deze aftrekken, en van de onderliggende

inkomensverdeling. Onze ontbinding van de progressiviteit heeft wel aangetoond, dat, net als bij
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de toptarieven, het belang van de aftrekken voor de (reductie van) de progressiviteit niet moet

overschat worden. We merken wel op dat de beperking van de aftrekken in de hervormingen van

1988-93 niet verhinderd heeft dat de regressiviteit van de resterende aftrekken nog vergroot is.

Men heeft dus vooral die aftrekken behouden die het meest ten goede komen van de hogere

inkomenscategorieën. Het basisargument om de aftrekken te beperken is opnieuw dat van de

eenvoud van het belastingsysteem.

7 Besluit

De analyse van de hervormingen in de personenbelasting tussen 1988 en 1993 op basis van

individuele fiscale aangiften en het microsimulatiemodel SIRe bracht interessante vaststellingen

aan het licht. In elk geval interessanter dan de conclusies op basis van lukraak (of bewust

strategisch) gekozen typegevallen.

Met uitzondering van de onderste en bovenste staart van de inkomensverdeling (het laagste

en het hoogste deciel) verliepen de procentuele winsten van de hervormingen van 1988-1993

dalend doorheen de inkomensverdeling. De laagste decielen wonnen in procent van het inkomen

na belasting meer dan de hoogste decielen. Uitzondering vormden het laagste en het hoogste

deciel. De armste 10% van de fiscale populatie genoot veel minder van de hervormingen. Ze

betalen niet genoeg belastingen om te genieten van de inkomensverhoging die werd doorgevoerd

via een verlaging van de inkomstenbelasting. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat de afwezigheid

van de onderste staart van de welvaartsverdeling in de fiscale statistieken, het beeld van de

hervorming opsmukt. Het topdeciel boekte een veel grotere winst dan alle andere decielen. De

verlaging van de hoogste tarieven en de veralgemening van de decumul zijn de belangrijkste

oorzaken.

Zelfs een beeld met tien decielen bleek niet verfijnd genoeg. Analyse op het individuele

niveau leert dat in de drie hoogste decielen niet veel meer dan de helft van de belastingplichtigen

hun belasting zagen dalen. De andere helft bleef status-quo, of betaalde meer belastingen na de

hervormingen. We haalden daarvoor twee belangrijke redenen aan: de crisisbelasting en de

ingewikkelde interactie tussen het belastingsysteem en andere karakteristieken dan het inkomen.

De slogan “iedereen wint” moet dus ook bij de komende hervormingen aan een kritisch empirisch

onderzoek onderworpen worden. Wie hogere inkomens zand in de ogen strooit met een verlaging

van de toptarieven, moet durven toegeven dat er in een hervorming à la 1988-93 ook veel

verliezers waren in de hogere inkomensklassen.

De groepsfoto van winnaars en verliezers afzonderlijk versterkte de conclusie dat er geen

monotoon verband is tussen inkomen en omvang van winst of verlies. De winnaars van de
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hervormingen van 1988-93 waren in hoofdzaak gehuwde koppels met kinderen ten laste en een

relatief hoog inkomen. De alleenstaanden bleven relatief in de kou staan. Ook de éénkostwinners

zijn sterk oververtegenwoordigd in de groep van de verliezers. Wie de komende hervorming

vooral legitimeert vanuit het wegwerken van de discriminatie ten overstaan van gehuwden, moet

durven toegeven dat ze ook bij de vorige hervorming reeds tot de winnaars behoorden.

In het tweede deel van de paper hebben we de analyse veralgemeend tot geaggregeerde

maatstaven van progressiviteit en herverdeling. We zijn vertrokken van het cruciale onderscheid

tussen progressiviteit (stijging van het gemiddelde tarief in functie van het inkomen) en

herverdeling (vermindering van de ongelijkheid). In tegenstelling tot wat velen denken hebben de

hervormingen de progressiviteit niet verminderd. Wel integendeel. Ze is verhoogd. Dat was ook

nodig, indien men niet wou dat de sterke daling van de gemiddelde belastingvoet het

herverdelend effect van de inkomstenbelasting erodeerde. De progressiviteit is toegenomen door

de invoering van de belastingvrije minima. Zij spelen nu de hoofdrol in de progressiviteit en zijn

zelfs belangrijker geworden dan de tariefstructuur. Het eindresultaat van de hervormingen van

1988-93 was een lichte stijging van de herverdeling.

Het zijn deze laatste vaststellingen die gemakkelijk veralgemeenbaar zijn voor de nakende

hervorming. Opnieuw wordt een forse belastingdaling voorgesteld. Ceteris paribus, moet die

leiden tot een erosie van de herverdelende werking van de personenbelasting. Alleen een sterke

toename van de progressiviteit kan dit verhinderen. Of de verhoging van de belastingvrije

minima, en de invoering van het belastingkrediet voor lage inkomens hiervoor kunnen zorgen, is

een empirische vraag die we op dit moment bij gebrek aan gegevens jammer genoeg niet kunnen

beantwoorden.

De essentie van de voorgestelde hervorming is in elk geval weer een sterke daling van de

gemiddelde belastingvoet. We hebben proberen duidelijk te maken dat dit de herverdelende

werking van het systeem vermindert. Gegeven de duidelijke afwezigheid van de nood aan een

stimulerend beleid in tijden van hoogconjunctuur, de nood aan een inhaalbeweging voor openbare

investeringen na jarenlange inkrimpingen, en de waarschuwing van de minister van Financiën zelf

om de “fout” van 1988 niet te herhalen, lijkt het ons nu tijd om evenveel energie te stoppen in een

discussie over de vraag of deze forse daling van de inkomstenbelasting überhaupt wel nodig is.
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Bijlagen
Tabel A.1: Tariefstructuur vóór en na de hervormingen 1988-93

Belastingschaal (in BEF) Marginale aanslagvoet voor het inkomen
≥  bovengrens L en ≤  ondergrens U

Ondergrens L Bovengrens U vóór hervormingen na hervormingen
(1990)

0 - 120000 300 BEF. 25%
120001 - 209500 24,0% 25%
209501 - 230000 27,7% 25%
230001 - 262000 27,7% 30%
262001 - 305000 35,8% 30%
305001 - 314000 35,8% 40%
314001 - 419000 39,443% 40%
419001 - 435000 43,6% 40%
435001 - 524500 43,6% 45%
524501 - 787000 45,0% 45%
787001 - 1000000 46,6% 45%

1000001 - 1049000 46,6% 50%
1049001 - 1500000 51,6% 50%
1500001 - 1574000 51,6% 52,5%
1574001 - 2099000 56,5% 52,5%
2099001 - 2200000 61,9% 52,5%
2200001 - 3148000 61,9% 55%
3148001 - 4197000 67,8% 55%
4197001 - 14685085 70,8% 55%

14685686 - 66,3% 55%

Tabel A.2: De hervormingen 1988-93 doorheen decielen van het equivalent inkomen vóór belasting

Deciel belastbaar
inkomen

(1000 BEF)

betaalde
belasting voor

hervorming
(1000 BEF)

gemiddelde
belastingvoet

(%)

nominale winst
of verlies (BEF)

procentuele
winst of verlies
(in % van het
inkomen na
belasting)

verandering in
de gemiddelde
belastingvoet

1 277 8 1,8 5466 1,5 -1,2
2 524 38 6,0 12362 2,8 -2,1
3 631 67 9,0 13109 2,6 -2,0
4 692 94 11,8 12872 2,5 -1,9
5 813 136 15,2 13241 2,3 -1,6
6 916 184 18,9 13711 2,0 -1,3
7 1024 232 21,6 13350 1,7 -1,0
8 1192 297 24,2 15458 1,6 -0,9
9 1442 398 27,0 19377 1,6 -0,8

10 2569 730 29,2 45588 3,1 -1,0
Populatie 1008 218 16,5 16452 2,2 -1,4
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Tabel A.3: Effect van de hervormingen naar gezinstype, leeftijd en aantal actieven

Type aandeel in de
bevolking

Equivalent
inkomen voor
hervorming

(x1000)

gemiddelde
belastingvoet

(%)

procentuele
winst (in % van
het inkomen na

belasting)
Type gezin

Alleenstaande < 65 jaar 34,2 650 16,0 0,6
Alleenstaande > 65 jaar 9,5 579 10,8 1,3
Koppel zonder kinderen 23,6 657 15,7 2,9
Koppel met 1 kind 10,9 694 20,9 3,4
Koppel met 2 kinderen 11,2 593 21,0 3,6
Koppel met 3 of meer kinderen 5,1 489 16,3 5,0
Alleenstaande volwassene met
kinderen ten laste

5,4 408 14,3 1,7

Aantal actieven
geen actieven 31,8 507 12,1 2,2
1 actieve 47,0 617 16,6 1,6
2 actieven 21,2 804 22,7 3,2

leeftijd van het gezinshoofd
jonger dan 25 10,6 399 11,3 1,4
tussen 25 en 65 71,4 677 18,6 2,3
ouder dan 65 18,0 531 11,2 2,1

Tabel A.4: De variatie van winst en verlies binnen de decielen van het equivalent inkomen vóór

belasting

Deciel aantal
winnaars

(in %)

aantal
verliezers

(in %)

aantal
status quo

(in %)

grootste winst in
BEF

grootste verlies
in BEF

grootste
procentuele

winst

grootste
procentuele

verlies
1 33 0 67 59322 -8551 11,7 -2,2
2 71 1 28 84388 -22516 11,5 -5,9
3 70 4 26 69184 -47942 11,5 -9,2
4 78 7 15 79438 -32327 11,9 -5,0
5 79 12 9 87766 -62980 12,0 -8,4
6 82 11 7 108413 -49303 11,1 -9,7
7 76 10 13 117553 -58550 14,1 -10,6
8 55 15 30 133240 -144152 16,2 -15,6
9 50 32 18 151352 -150621 13,0 -24,3

10 53 43 5 1575915 -232820 89,9 -20,4
populatie 65 13 22 1575915 -232820 89,9 -24,3
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Tabel A.5: Inkomens- en belastingaandelen voor de tien decielen (in %, alles uitgedrukt in equivalente

termen)

vóór hervormingen na hervormingenDeciel inkomen

vóór belastingen
belasting inkomen na

belastingen
belasting inkomen na

belastingen

1 2,5 0,3 3,1 0,1 3,1
2 4,6 1,3 5,5 0,9 5,5
3 5,8 2,5 6,7 2,1 6,7
4 6,8 3,8 7,6 3,4 7,7
5 7,8 5,6 8,4 5,4 8,4
6 9,0 8,0 9,2 8,0 9,3
7 10,4 10,6 10,3 10,7 10,3
8 12,1 13,8 11,6 14,1 11,6
9 14,7 18,8 13,6 19,4 13,6

10 26,3 35,2 23,9 35,9 23,9
populatie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


