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70 tot 80 % op bruto inkomsten
Gezonde tewerkgestelde Belgen met een bruto inkomen van 30.000
euro en 60.000 euro betalen gemiddeld respectievelijk 75% en 79%
belastingen op de ontvangen inkomsten, om te kunnen genieten van
de diensten van de overheid. Door individuele verschillen in
vermogen, inkomen, consumptiegedrag en ontvangsten van sociale
transferten via de overheid, betalen de meeste burgers 70% t/m 80
% en 75% t/m 84% respectievelijk voor een bruto inkomen van
30.000 euro en 60.000 euro. Eén derde van de inkomsten gebruikt
de overheid voor transferten naar andere individuen (werklozen,
gepensioneerden, zieken) waar elk individu op een ander tijdstip ook
zou kunnen toe behoren. Het verschil in belasting (in verhouding tot
inkomen) tussen gezonde tewerkgestelden met een verschillend
inkomen beloopt slechts enkele procenten.
Er blijft minder dan 25% van het bruto inkomen over voor aankopen
en betalingen aan leveranciers van produkten en diensten, andere
dan de overheid, om de produktiekosten en bedrijfswinsten te
dekken.
De impact van de overheid op het individuele inkomen is hoog, maar
daarom niet onterecht. De overheid levert immers heel wat
diensten : investeringen in infrastruktuur, pensioenen, bijdragen
werklozen…
Het behoudt van efficientie in de werking van de overheid is daarom
van kapitaal belang voor de welvaart van zijn burgers.
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Het is algemeen geweten dat er in Belgie veel belastingen betaald worden op het inkomen
door tewerkgestelden (grafiek 1); maar hoeveel precies ? Meestal verwijst men naar de
"direkte belastingen op inkomen" aangevuld met de sociale lasten (40 tot 50% op bruto
inkomen plus een deel (13%) van de sociale lasten). De andere 'indirekte' belastingen zijn
minder zichtbaar en worden daarom soms vergeten. Maar dat is onterecht. Bedrijven
betalen zelf 67 % van alle sociale transferten (exclusief het gedeelte dat de werknemer zelf
betaalt), de indirekte belastingen (op de produkten) en de belasting op operationele winst
rechtsreeks aan de overheid. Al deze kostenfactoren moeten bedrijven verhalen op de
consumenten (diezelfde individuele belastingbetalers) en de kosten zitten dus integraal
vervat in de verkoopprijs van de produkten. In het geval de bedrijven deze kosten niet
zouden doorrekenen, dan zouden ze failliet gaan in een concurrentiele omgeving.
Uiteindelijk betalen consumenten & belastingbetalers dus alle belastingen. Burgers kunnen
consumptie niet vermijden; een minimale consumptie is immers levensnoodzakelijk.
Iedereen koopt voedingsmiddelen, energie en toiletpapier. De overheid gebruikt de indirect
geinde belasting niet om het belaste produkt (of dienst) te produceren noch te distribueren,
maar eerder voor andere uitgaven en projecten. Het betalen van de belasting levert de
consument alleen maar een recht tot aankoop van het produkt op. Het geld komt bij de
overheid terecht in één grote pot.
Alle belastingen die huishoudens betalen om gebruik te kunnen maken van alle diensten van
de overheid worden dus gedeeltelijk direct- en gedeeltelijk indirect, via de aankoop van
produkten, betaald aan de overheid. Bij het bepalen van de belastingdruk moeten dus
zowel directe als indirecte belastingen in rekening worden gebracht. 'Direkte belastingen'
(op inkomsten en vermogen) worden betaald aan de hand van belastingschalen, en zijn
éénduidig berekenbaar.
Het gedeelte 'indirecte belastingen' betaalt de burger via aankopen op de markt. Om dit
type van belastingen op individuen te kunnen meten moet het consumptiegedrag bekend
zijn. Daarom voert de overheid tweejaarlijks een marktstudie uit en bevraagd 5000 gezinnen
over hun consumptiegedrag. De variatie in consumptieuitgaven tussen burgers volgt de
variatie in bruto inkomen goed en de grootste verdieners consumeren ongeveer 2.7 maal
meer dan de minst verdieners (grafiek 2). Het consumptiegedrag stijgt evenwel niet
helemaal evenredig met het inkomen en groot- verdieners sparen een groter gedeelte van
het inkomen dan weinig-verdieners. Bij grotere populaties van individuen kan ervan
uitgegaan worden dat individuen uit verschillende inkomensklassen 'gemiddeld' dezelfde
produkten kopen (alhoewel individuele consumenten binnen één inkomensklasse niet
steeds dezelfde produkten kopen en individuen uit verschillende inkomensklassen niet
hetzelfde consumptiebudget hebben). Bij vergelijking van de belastingdruk tussen
inkomensklassen maakt het daarom minder uit dat de grootte van de belastingen kan
verschillen tussen de produkten. De gemiddelde druk van 'indirecte belastingen' op een
burger van een specifieke inkomensgroep kan daarom gemeten worden aan de hand van zijn
consumptiebudget.
Iedere belastingbetaler (aantal belastingaangiften in Belgie:6.380.000 ; Statbel jaar 2016)
betaalt een verschillende hoeveelheid belastingen in verhouding tot het inkomen, vermits
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het inkomen, het financieel vermogen, het consumptiegedrag en de ontvangen sociale
transferten van de overheid voor ieder van ons verschillend is. Maar het is mogelijk om de
gemiddelde totale hoeveelheid betaalde belastingen in verhouding tot het inkomen
(indirecte plus directe belastingen) te berekenen voor veel voorkomende burgerprofielen.
Een 'burgerprofiel' is een combinatie van eigenschappen die een groep van burgers
definieren; het omvat het inkomen (of de inkomensvork), het vermogen, het
consumptiebudget en de hoeveelheid ontvangen sociale transferten van de overheid.

Selectie van twee burgerprofielen.
De overheid distribueert ongeveer 30% (60 miljard euro) koopkracht van sterkere schouders
naar behoeftige medeburgers (werklozen, gepensioneerden, zieken...) en daardoor vergroot
de variatie in belastingdruk.
In deze studie meten we de verhouding van belastingdruk op inkomsten voor de sterkere
medeburger die niet geniet van grotere sociale transferten. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen een categorie burgers die een gemiddeld inkomen heeft (een groep die veel
voorkomt in de maatschappij) en de veel-verdieners uit de middenklasse (grafiek 3).
De belastingdruk wordt gemeten voor twee burgerprofielen:

Profiel 1
gemiddeld verdiener
loon 30.000 euro bruto/jaar

Profiel 2
veel verdiener
loon 60.000 euro bruto/jaar

Een gezonde werknemer van middelbare leeftijd
(hij is immers niet ziek, gepensioneerd of werkloos)
en met ...
een bruto jaarinkomen van 30.000 euro
belasting in vermogen in verhouding tot het bruto
inkomen
 een consumptiebudget volgens zijn inkomensklasse
 geen kinderen



Een gezonde werknemer van middelbare leeftijd
(hij is immers niet ziek, gepensioneerd of werkloos)
en met...
een bruto jaarinkomen van 60.000 euro
belasting op vermogen in verhouding tot het bruto
inkomen
 een consumptiebudget volgens zijn inkomensklasse
 geen kinderen



In het jaar 2016 verdienden 50% van de Belgische burgers 31.239 euro bruto of minder
(bruto inkomen kwartiel 50%: 31.239 euro). Burgers met een bruto inkomen van 30.000
euro/ jaar behoren tot een veel voorkomende categorie (bruto inkomen tussen 2.500 en
2.750 euro/maand : 12.2% van de belastingbetalers; ref: grafiek 2 en 3). en zijn
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gepositioneerd tussen weinig- en veel-verdieners. Burgers met een bruto inkomen van
60.000 euro/jaar behoren tot de veelverdieners (bruto inkomen kwartiel 75%: 48.012 euro;
slechts 10% van de populatie verdient meer dan 5.250 euro/maand).

Gemiddelde totale belastingdruk (direct + indirect; grafiek 5)
Onder de gekozen uitgangspunten betaalt een tewerkgestelde met een bruto inkomen van
30.000 euro/jaar (burgerprofiel 1) gemiddeld 75% belastingen(direkt + indirekt) in
verhouding tot bruto inkomen, terwijl een tewerkgestelde met bruto loon van 60.000
euro/jaar (burgerprofiel 2) gemiddeld 79% belastingen betaald.
Burgers die genieten van hogere sociale transferten (zieken, werklozen)...en dus een ander
profiel hebben zijn onderworpen aan een andere (lagere) belastingdruk.

Methodiek voor de berekening van de totale belastingdruk
1. De direkte belastingen
Direkte belastingen (inkomen & sociale bijdragen betaald door de werknemer) kunnen
toegekend worden aan profielen op basis van de barema's (aanslagjaar 2018; inkomsten
2017)
Inkomen
Belastingschalen
< 7.270 euro
7.270 t/m 11.070 euro
11.070 t/m 12.720 euro
12.720 t/m 21.190 euro
21.190 t/m 38.830 euro
> 38.830 euro

bruto inkomen/j
bruto inkomen/j

op belastbaar inkomen
0%
25 %
30 %
40 %
45%
50%

Belasting op bruto inkomen
30.000 euro
8.797 euro
60.000 euro
23.356 euro

% op inkomen
29.3 %
38.9 %

Sociale bijdragen
betaald door de tewerkgestelde
13 %
betaald door de werkgever*
27 %
*indirekt betaald door de consument via aankoop van produkten
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Vermogen
Er werden in totaal 3.6 miljard euro belastingen gevorderd (jaar 2017; Eurostat) op de
beschikbare vermogens.
Uitgangspunt:
Burgers met een hoger inkomen sparen verhoudingsgewijs meer. Ze betalen belastingen op
vermogen in verhouding tot het inkomen. Op basis van het gemiddelde bruto inkomen per
decielenklasse en het aantal aangiften per klasse, wordt de individuele belasting
verhoudingsgewijs berekend om op een totale geinde som van 3.6 miljard euro te belanden.
bruto inkomen per decielen

aantal aangiften

belastingsfactor

< 10.000 euro
10.001 t/m 20.000 euro
20.001 t/m 30.000 euro
30.001 t/m 40.000 euro
40.01 m 50.000 euro
> 50.000 euro

852.793
1.713.246
1.385.333
827.636
488.192
1.051.265

1
1.5
2.5
3.5
4.5
5

belasting per belastingplichtige
euro
208
312
520
728
936
1040

In de realiteit zal de individuele belastingdruk enigszins afwijken van het gemiddelde, maar
de foutenmarge is beperkt vanwege de kleine bijdrage van de 'belasting op vermogen' tot
het totale belastingpakket van 207 miljard euro (jaar 2017).

2. Toekenning van indirekte belastingen aan burgers. (tabel 4)
De Belgische gezinnen consumeren per jaar 212 miljard euro (jaar 2017, bron:NBB) als
recurrente aankoop, een bedrag dat 49.4 % vertegenwoordigt van het BNP (in lopende
prijzen; 430 miljard euro). De rest van de geproduceerde goederen & diensten wordt
geconsumeerd door de overheid (100 miljard euro) en een beetje door buitenlandse partijen
(bron:NBB; jaar 2017). Er dient dus maar 49.4% van de indirekte belastingen toegekend te
worden aan de 6.318.000 belastingbetalers. Daarvan wordt 15 miljard euro afgetrokken
vanwege subsidies die de overheid betaald aan de bedrijven. De gezinnen betalen 53.6
miljard euro indirecte belastingen; ze omvatten 25.6 miljard euro directe belastingen op
produkten, 20.2 miljard euro door bedrijven betaalde sociale transferten en 7.8 miljard euro
belastingen op de bedrijfswinst.
De indirekte belastingen worden betaald via aankoop/consumptie van produkten en
diensten.
Marktonderzoek illustreert dat een huishouden een uitgavengedrag vertoont dat het
inkomen volgt (Grafiek 2; Statbel, 2016) ; gezinnen consumeren meer naarmate ze een
hoger inkomen ter beschikking hebben. De indirecte belastingen worden toegekend aan
burgers in fct van de decielen inkomensklasse waartoe ze behoren en de gemiddelde
consumptiebudgetten van de inkomensklassen. Dankzij het marktonderzoek zijn ze gekend
voor kwartielen inkomensklassen (grafiek 2) en vertonen een bandbreedte van 2.7 (de
meest verdieners consumeren 2.7 maal meer dan het kwartiel van de minst-verdieners).
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Dezelfde bandbreedte in consumptiebudget wordt toegekend aan de belastingbetalers van
de decielen inkomensklassen. Aan de hand van het aantal belastingbetalers per decielen
inkomensklasse en het gemiddelde consumptiebudget ervan wordt het gemiddelde
individuele consumptiebudget berekend voor iedere decielenklasse, waarbij de totaliteit van
betaalde indirecte belastingen gelijk is aan 53.6 miljard euro (grafiek 4, jaar 2017).
De individus met een bruto inkomen van 30.000 euro en 60.000 euro betalen respectievelijk
8452 euro en 13424 euro gemiddeld. Daarvan wordt 47.8%, 37.6% en 14.6 % betaald voor
het dekken van respectievelijk belasting op produkten, door de bedrijven betaalde sociale
transferten en belasting op de bedrijfswinst.

3. Rechtsreekse aankopen bij de overheid
Daarnaast zijn er nog de rechtsreekse aankopen bij de overheid en die niet betaald worden
via een belasting.
Uitgangspunt: de bedragen zijn beperkt en het gaat over basisdiensten; we gaan ervan uit
dat elke belastingbetaler dezelfde hoeveelheid diensten en produkten aankoopt Dit komt
neer op een aankoopbedrag van 328,- euro/ jaar en per individu. Hierbij wordt enkel de
reele omzet van de overheidsdiensten in rekening gebracht en niet de ontvangen dotaties:
Omzetten jaar 2017
NMBS
De Lijn
Tec
De Post
rest

totaal
bron: NMBS,DeLijn,TEC/SRWT/DePost

312 miljoen euro
186 miljoen euro
113 miljoen euro
962 miljoen euro
500 miljoen euro
2,06 miljard euro

4. Gemeentebelasting
Gemeenten heffen een belasting van 5% a 8.8% op de direkte belastingen. Bij de
berekeningen wordt een gemiddelde gehanteerd van 6.5 %.

5. Berekening van de gemiddelde totale belastingdruk
Aan de hand van de uitgangspunten en de data kan de individuele belastingdruk (direkt en
indirekt belastingen) berekend worden voor de twee gekozen burgerprofielen (grafiek 5) en
inkomensklassen. Het betreft gemiddeldes voor individuen die behoren tot een
inkomensklasse of burgerprofiel.

Varianties binnen één inkomensklasse (grafiek 6 en 7).
Individuen met een vergelijkbaar bruto inkomen of binnen één inkomensklasse (kwartiel,
deciel) consumeren niet allemaal evenveel; enkel het gemiddelde consumptiebudget per
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inkomensklasse (kwartiel) en zijn standaard afwijking is gekend. Om een inschatting te
kunnen maken van de variantie in 'totale belastingen' bij individuen met respectievelijk
ongeveer 30.000 euro en 60.000 euro bruto inkomen, worden twee methodieken
gehanteerd:
1. Variantie belastingen in fct van variantie in consumptiebudget van kwartiel (>25 <50)
Uit het marktonderzoek blijkt dat burgers met een bruto inkomen tussen kwartiel 50 en
kwartiel 25 (31.239 euro tot 19.871 euro) een gemiddeld consumptiebudget hebben van
27.598 euro, waarbij de grootste groep van burgers (>Q1 <Q3 =50%) een consumptiebudget
heeft tussen 20.125 euro to 31.215 euro (bron: Statbel; niet gepubliceerde data, >Q1 <Q3,
jaar 2016). Dit impliceert een variantie van 36% op consumptiebudget binnen deze groep.
Hetgeen een variantie veroorzaakt in het belastingpercentage van de indirekte belastingen
met 10 % bij burgers met 30.000 euro bruto inkomen.
Anderst gesteld ... 50% van de groep burgers met een bruto inkomen van (om en bij)
30.000 euro betalen 70% tot 80 % (gemiddeld 75,2%) belastingen in totaal (direct +
indirect).
Burgers met een bruto inkomen van 60.000 euro behoren tot de inkomensklasse tussen
kwartiel 75 en kwartiel 100. Ze vertonen een gemiddeld consumptiebudget van 51.056 euro
(per jaar in Belgie) met een variantie van 35.407 euro tot 58.259 euro bij de grootste groep
van 50% (Q1 tot Q3).
Burgers met een inkomen van ongeveer 60.000 euro bruto betalen gemiddeld 79,1%
'directe + indirecte' belastingen, en de grootste group van 50% (tussen Q1 en Q3)
betaalt 75% tot 84%.
De variantie in comsuptiebudget bij burgers met een inkomen van ongeveer 30.000 euro of
60.000 euro is niet bekend. Daarom werd de variantie gebruikt van burgers met een
inkomen van respektievelijk tussen kwartiel50/kwartiel 25 (hiertoe behoort de burger met
een bruto inkomen van 30.000 euro) en kwartiel 100/kwartiel 75 (hiertoe behoort de burger
met een bruto inkomen van 60.000 euro). Deze variantie in consumptiebudget is echter
beduidend groter vanwege het grotere verschil in inkomen. Daarom zal de werkelijke
variantie in totaal betaalde belastingen voor burgers met een inkomen van ongeveer 30.000
euro of 60.000 euro, nog beduidend kleiner zijn dan de berekende waarden.
2. Variantie van belastingen gemeten volgens extreme burgerprofielen
In een andere methodiek worden 'extreme burgerprofielen' gebruikt voor de berekening van
belastingen...... Slechts een beperkt aantal burgers voldoen aan dergelijke profielen (ze
bevinden zich aan het uiteinde van de Gauss curve mbt verdeling van belastingen) omdat de
uitganspunten moeilijk uitvoerbaar zijn in de praktijk. Het uitgangspunt voor minimale
consumptie impliceert een consumptiebudget van slechts 4226 euro/jaar (352 euro per
maand); de meeste burgers hebben hogere basisuitgaven. Het uitgangspunt voor maximale
consumptie impliceert dat meer dan 70% van het netto beschikbaar inkomen (in de groep
met een bruto inkomen van 30.000 euro) besteedt wordt aan consumptie. Het uitgangspunt
voor 'maximaal vermogen' impliceert dat de burger uit de klasse met een bruto inkomen van
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30.000 euro een vermogen heeft dat het dubbele is van het gemiddelde in zijn inkomens
categorie; daarenboven woont hij in een locatie met de hoogste gemeentebelasting.
Onder deze extreme uitgangspunten betalen burgers met een bruto inkomen van 30.000
euro (en in verhouding tot het bruto inkomen) gemiddeld 75.2 % en tussen 58.2 en 92.5 %;
burgers met een inkomen van 60.000 euro betalen gemiddeld 79.0 % en tussen 65.1 en
93.1%. De extreme vormen van belastingdruk zijn zeer zeldzaam.
De cijfers zijn 'richtinggevend'. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een werknemer
en een zelfstandige (15% van belastingbetalers) ; er wordt van uitgegaan dat ze een
gelijkaardig uitgavenpatroon vertonen indien ze behoren tot dezelfde inkomensklasse.
Kleinere sociale transferten (terugbetaling van een beperkt aantal ziektekosten) worden niet
meegerekend, evenals de kleinere gemeentebelastingen (op zwembaden, ongebruikte
voertuigen..).

Conclusies
In Belgie worden veel belastingen betaald. Minder dan 20-30% van het bruto inkomen
(afhankelijk van de individuele situatie) blijft over voor uitvoering van betaling aan partijen
andere dan de overheid. Dit betekent niet per definitie dat er teveel betaald wordt. De
overheid levert heel wat diensten (investeringen, sociale transferten, subsidies,
administratie, produkten...) en alle diensten werden in rekening gebracht voor het
berekening van de belastingdruk, zelfs de rechtsreekse aankopen bij de overheid.
Daarenboven wordt ongeveer 30% van de inkomsten gebruikt voor sociale transferten.
Vanwege de grote impakt is het evenwel belangrijk dat de overheid efficient werkt. Elke
inefficientie kan een hypotheek leggen op een deel van de welvaart van de burgers en
diegenen met het kleinste inkomens zulllen dat het eerst ervaren.
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