
 
 

 
Toelichting bij de kostprijsberekening 

van het Vlaams Belang-programma 
 
Zuurstof voor het bedrijfsleven 
 
Vlaanderen krijgt klappen. Het aantal faillissementen neemt almaar toe. Maand na maand 
worden nieuwe records opgetekend. Vooral Vlaanderen, met zijn open economie, wordt hard 
getroffen. Steeds meer productieve en creatieve mensen delen in de klappen. Jaar na jaar gaat 
onze competitiviteit achteruit. Onze economie en onze welvaart staan op het spel. De 
loonhandicap met de drie buurlanden – inmiddels gestegen tot 12,8% volgens de NBB – 
moet dringend worden aangepakt. En niet uitstellen tot 2018, zoals de regering Di Rupo 
voorstelt. Als de concurrentiekracht van onze ondernemingen niet snel en drastisch wordt 
aangezwengeld, geraken nog meer bedrijven in moeilijkheden,  zullen we nog veel meer 
marktaandeel verliezen en dreigt een nog veel grotere werkloosheid. 
 
De sociale lasten op het brutoloon moeten minstens met een kwart zakken. Vandaag betalen 
werkgevers tussen de 34,77% (bedienden) en 40,77% (arbeiders) sociale lasten bovenop 
het brutoloon, terwijl dit in Nederland en Duitsland onder de 20 procent ligt. Concreet 
pleiten wij dus voor een snelle en lineaire daling van deze lasten met 25 procent (kostprijs 6,3 
miljard euro) . Dit zou de globale loonkost doen dalen met 6,5 procent of een halvering van de 
loonhandicap. De werkgeversbijdrage, momenteel 13,07%, moet geleidelijk verlagen tot 
onder de 10%. Een verlaging met 3,27 procentpunt – 25% van de bijdrage – kost 3 miljard 
euro en impliceert voor de meeste werknemers een netto loonsverhoging van 4%.  
 
De tarieven van de vennootschapsbelasting liggen nog steeds fors hoger dan deze in de andere 
Europese landen. Om de concurrentiepositie verder te verbeteren, moet deze belasting in lijn 
worden gebracht met het Europees gemiddelde. Voor potentiële buitenlandse, maar ook 
binnenlandse investeerders is de hoogte van de vennootschapsbelasting een belangrijke 
variabele in het beslissingsproces om al dan niet te investeren. Het nominaal tarief, inclusief 
crisisbelasting, van 34% moet dalen naar het Europees gemiddelde van 23,5% (kostprijs 
3 miljard). De notionele intrestaftrek wordt afgeschaft (opbrengst 6 miljard). 
Deze maatregel heeft weliswaar zijn nut bewezen, maar de complexiteit van de maatregel, de 
vele discussies over de tewerkstellingseffecten en de constante bijsturingen zorgen voor 
rechtsonzekerheid, hollen de maatregel uit en schrikken potentiële investeerders af. Een 
rechtstreekse verlaging van het nominaal tarief zal voor meer duidelijkheid, meer eenvoud en 
meer rechtszekerheid zorgen. 
 
België geeft relatief veel uit aan bedrijfssubsidies, 10 miljard euro of goed 2,5% van het 
bbp. In de buurlanden ligt dit percentage aanmerkelijk lager, tussen de 1 en anderhalf 
procent van het bbp. Dit is eigenlijk niet te verwonderen, gezien de complexe Belgische 
staatsstructuur en de vaak arbitraire bevoegdheidsverdelingen. Om het beleid te sturen, zijn 
overheden al te vaak verplicht subsidies te gebruiken omdat ze niet over de bevoegdheid 
beschikken bepaalde belastingen te wijzigen. Subsidies schieten echter vaak hun doel voorbij, 
zijn soms te weinig bekend en de procedure is veelal nodeloos ingewikkeld en aan tal van 
voorwaarden verbonden.  
 



 
 
 
Voor zowel de potentiële rechthebbende als de administratie betekent het subsidiebeleid een 
enorme rompslomp. Dankzij een lagere fiscaliteit zal het mogelijk worden de wildgroei 
van de subsidies in te dammen en fors af te bouwen zonder dat belastingplichtige 
hierdoor nadelen zal ondervinden. We voorzien een vermindering van de bedrijfssubsidies 
met één derde (opbrengst 3,3 miljard) waardoor deze meer in lijn komen te liggen met het 
subsidiebeleid in de buurlanden. 
 
Om een werknemer te belonen zonder dat deze extra verloning onmiddellijk wordt 
‘wegbelast’, kan de werkgever voordelen in natura toekennen. Deze fiscaalvriendelijke 
regimes mogen niet worden aangetast. De verhoging van de fiscaliteit op bedrijfswagens 
van de regering Di Rupo moet dan ook worden teruggedraaid (kost 200 miljoen). 
 
De significante verlaging van de sociale bijdragen en van het nominaal tarief in de 
vennootschapsbelasting zal ongetwijfeld belangrijke terugverdieneffecten opleveren. De 
daling van de loonlast  en van het nominaal tarief kan in theorie 173.000 jobs opleveren. 
De schrapping van de notionele intrest en van één derde van de bedrijfssubsidies zullen echter 
ook jobs kosten.  
 
We ramen het netto-effect op 140.000 nieuwe jobs. Hiervan worden er 125.000 ingevuld 
door werklozen wat overeenkomt met een besparing van 3,5 miljard.  De raming houdt 
geen rekening met andere positieve effecten zoals de toename van de koopkracht, van de 
consumptie en dus van de economische groei.  
 
Sociale recepten 
 
De pensioenen zijn in België bij de laagste van Europa. Hierdoor hebben veel ouderen een 
hoger armoederisico, in het bijzonder degenen die niet kunnen steunen op een bijkomende 
pensioenpijler. De vervangingsratio, het pensioenbedrag ten opzichte van het loon, 
schommelt in de privé sector (werknemers en zelfstandigen) nog al te vaak rond 60%. 
Wij willen dit verhogen tot 70% (kostprijs 3,6 miljard). Het aftoppen van de hoge 
ambtenarenpensioenen (opbrengst 1,4 miljard) en de inperking van het brugpensioen 
(opbrengst 400 miljoen) zullen de verhoging van de laagste pensioenen gedeeltelijk 
compenseren.  
 
De beste manier om de budgettaire impact van de vergrijzing onder controle te houden is 
mensen stimuleren zo lang mogelijk aan het werk te blijven. Diegenen die na hun 
pensionering toch nog actief blijven, worden vrijgesteld van sociale lasten op arbeid en 
mogen onbeperkt bijverdienen.  
 
Voor het Vlaams Belang is en blijft het gezin de hoeksteen van de samenleving.  De invoering 
van een opvoedersloon, een uitkering voor de thuiswerkende ouder, garandeert de vrije keuze 
om thuis of buitenhuis te werken. Het komt overeen met de  huidige onderbrekingsvergoeding 
voor voltijds tijdskrediet van de RVA (momenteel 707 euro netto per maand). Per kind 
voorzien we een opvoedersloon van 24 maanden, met een maximum van zes jaar per 
gezin. Het opvoedersloon kost 250 miljoen euro per jaar.  
 
 



 
 
 
De financiering volgt uit een verschuiving bij andere uitkeringen, voornamelijk bij de 
werkloosheidsvergoedingen en bij de tijdskredietstelsels (opbrengst 200 miljoen), terwijl 
logischerwijze de fiscale aftrekken voor kinderopvang zullen afnemen.  
 
De overheveling van de kinderbijslag naar de gemeenschappen en de GGC, is een unieke kans 
om de bestaande regeling grondig te hervormen. Zo zouden de eerste drie kinderen in een 
gezin recht hebben op 250 euro per maand. Het vierde kind krijgt 90 euro en vanaf het vijfde 
kind is dit nog 50 euro. Dit nieuwe stelsel kost voor Vlaanderen en Brussel samen 5,6 miljard 
euro, wat een extra kost van 1,6 miljard vertegenwoordigt ten opzichte van de huidige 
regeling. In dezelfde logica moet de verhoging van het belastingvrij minimum voor kinderen 
die fiscaal ten laste zijn op langere termijn omgekeerd worden, met een aflopend bedrag vanaf 
het vierde kind tegenover een oplopend bedrag per volgend kind nu. Globaal moet deze 
hervorming wel budgettair neutraal blijven.  
 
We zijn er ons van bewust dat de significante verlaging van de sociale bijdragen zijn invloed 
heeft op de financiering van de sociale zekerheid. We compenseren dat enerzijds door 
besparingen door misbruiken in de gezondheidszorg structureel aan te pakken  en door de 
beheersing van de primaire uitgaven in het algemeen (zie verder) en anderzijds door de 
verhoging van de algemene middelen en een deel terugverdieneffecten die mee de 
financiering van de sociale zekerheid op orde moeten houden.  
 
De regering Di Rupo besliste om de btw op elektriciteit tijdelijk te verlagen van 21% tot 6%. 
Voor het Vlaams Belang moeten basisbehoeften - en dus ook energie - permanent onder 
het verlaagd btw-tarief vallen, net zoals dit trouwens eerder de regel is in Europa. De 
btw-verlaging op gas en elektriciteit kost 2,08 miljard euro. 
 
De personenbelasting moet grondig hervormd en vooral vereenvoudigd worden. Minder en 
lagere tarieven zijn hierbij prioritair. De sluiting van fiscale achterpoortjes en een 
stroomlijning van de fiscale aftrekken moet de budgettaire neutraliteit van de fiscale 
hervorming waarborgen.   
 
Besparen in plaats van belasten 
 
In een land met een zeer hoge fiscale en parafiscale druk is het ondenkbaar om nog nieuwe 
lasten in te voeren, zonder dat andere belastingen verlaagd worden. Een verschuiving van de 
belastingdruk, bijvoorbeeld naar milieu-gerelateerde heffingen, moet dus overwogen 
kunnen worden. De totale (para-)fiscale druk mag echter onder geen geval toenemen en 
moet op termijn dalen, waarbij het Europees gemiddelde de eerste doelstelling vormt. 
 
De invoering van een vermogensbelasting wordt vaak geopperd als een nieuwe 
inkomstenbron. Hierbij gaat men voorbij aan het feit dat het gespaarde kapitaal van 
belastingplichtigen reeds ruim belast wordt, onder meer via de roerende en onroerende 
voorheffing en de successierechten. Een loutere heffing op het vermogen kan daarenboven 
een nieuwe kapitaalsvlucht veroorzaken. De roerende voorheffing op sparen en beleggen 
voor natuurlijke personen, wordt uniform belast aan 21% in plaats van de huidige 25% (kost 
600 miljoen). Bestaande vrijstellingen en uitzonderingen (zoals het tarief en de vrijstelling op 



 
de spaarrekening) blijven behouden. Om het risicokapitaal niet te ontmoedigen blijven 
meerwaarden op aandelen vrij van enige heffing. 
 
De afslanking van het bestuursapparaat, levert al een besparing van 690 miljoen euro 
op: afschaffing van de senaat (70 miljoen), van de kabinetten (80 miljoen), van de provincies 
(500 miljoen) en van de dotaties aan het koningshuis (40 miljoen). Een vermindering van 5%  
van de verloning van de werknemers in de publieke sector – voor de verschillende 
overheidsniveaus samen - door de loonbevriezing en natuurlijke afvloeiingen, is goed voor 
een besparing van 2,4 miljard euro. Onderwijs wordt ontzien, maar er zijn besparingen 
mogelijk in domeinen als cultuur, religie, enzovoort.  
 
Een efficiënte en correcte inning van belastingen kan letterlijk miljarden opleveren. Uit 
een door de Europese Commissie bestelde studie blijkt dat in 2011 België voor 5 miljard aan 
btw-inkomsten misliep. Op een totaal van 30,9 miljard aan btw-opbrengsten werd uiteindelijk 
26 miljard geïnd. De halvering van dit tekort brengt 2,5 miljard euro op. De aanpak van 
de fiscale en sociale fraude moet 500 miljoen euro in het laatje brengen.  
 
Meer controle in de sociale zekerheid moet overconsumptie en verspilling vermijden. In de 
gezondheidszorg is een besparing van 15% of 4 miljard euro mogelijk. De feitelijke beperking 
in de werkloosheidsuitkeringen via een doorgedreven en individuele 
rechtenplichtenbenadering levert 280 miljoen op. De aanpak van de misbruiken in de 
arbeidsongeschiktheid en de feitelijke verlenging van de beroepsloopbaan zal daarenboven 
voor extra besparingen en terugverdieneffecten zorgen. 
 
In de financiering van de vakbonden wordt 100 miljoen euro bespaard in de 
administratiekosten. Het huidige immigratiebeleid moet fors worden teruggeschroefd. Een 
extrapolatie van Nederlandse cijfers, geeft aan dat hierbij een besparing van 5 miljard 
mogelijk is. BPost krijgt momenteel een subsidie van 200 miljoen per jaar om kranten en 
tijdschriften tijdig bij de abonnees te krijgen. Dit is een vorm van oneerlijke concurrentie 
t.o.v. krantenwinkels en is hoegenaamd geen kerntaak van de overheid. De afschaffing 
impliceert een besparing van 200 miljoen. 
 
Vlamingen behoren tot de grootste netto-betalers voor de Europese Unie, terwijl andere 
lidstaten, het Verenigd Koninkrijk uiteraard, maar ook Nederland, Zweden, Oostenrijk en 
Duitsland van een rechtstreekse korting of een verlaagde btw-bijdrage genieten. Voor het 
Vlaams Belang mag de financiering van de EU niet meer dan 200 euro per persoon bedragen, 
wat overeenkomt met een besparing van 1,4 miljard euro. 
 
Binnen België bestaan nog steeds omvangrijke geldstromen tussen de gewesten en 
gemeenschappen. De wegwerking van deze transfers levert Vlaanderen 6 miljard euro op (de 
‘klassieke’ transfers, zonder de transfer in de intrestlast).  
 
Aanpakken Vlaamse dossiers 
 
De stilstand in verschillende Vlaamse dossiers moet eindelijk doorbroken worden. De 
opeenvolgende Vlaamse regeringen zijn er niet in geslaagd om de noden in de welzijnssector 
weg te werken.  
 



 
Voor de wachtlijsten in het welzijn voorzien we 300 miljoen euro, voor scholenbouw 500 
miljoen. Mensen met een laag inkomen blijven het nog al te vaak moeilijk hebben op de  
private huurmarkt. Een algemene huursubsidie (kostprijs 180 miljoen) kan voor hen soelaas 
bieden.  
 
De verkeersbelastingen (de belasting op de inverkeerstelling en de jaarlijkse 
verkeersbelasting) worden hervormd en vervangen door een wegenvignet voor buitenlandse 
voertuigen. Voor in Vlaanderen ingeschreven voertuigen dient deze hervorming 
budgetneutraal te zijn. Een heffing op het buitenlands personen- en vrachtvervoer zal 500 
miljoen extra opleveren. 
 
Verminderen schuldgraad 
 
De overheid moet zich beperken tot zijn kerntaken. Het aanhouden van participaties in 
commerciële bedrijven hoort hier niet bij. De verkoop van de aandelenpakketten in BPost, 
Belgacom en BNP Paribas brengt 13,5 miljard euro op. De realisatie van de participatie in 
BPost wordt gekoppeld aan een raamakkoord over de postbedeling. Indien Belfius met winst 
geprivatiseerd kan worden (de investering was 4 miljard euro), moet ook deze participatie 
afgestoten worden, wat tot extra schuldafbouw leidt. 
 
Deze eenmalige opbrengsten worden volledig toegewezen aan de schuldafbouw. De 
schuldgraad daalt, exclusief de mogelijke privatisering van Belfius, hierdoor met 3,5%. 
 
 
Krachtlijnen 
 
Voor een structureel evenwicht in 2015 en een licht overschot een jaar later is 11 miljard 
nodig. De budgettaire kost van de voorgestelde Vlaams Belang maatregelen loopt op tot 21,7 
miljard euro. Daartegenover staat een opbrengst van 32,7 miljard euro, vooral ten gevolge van 
besparingen. De rekening klopt. 
 
De korting op de EU-bijdrage en de wegwerking van de transfers – samen goed voor 7,43 
miljard euro – hangen af van onderhandelingen. Indien deze met succes worden afgerond, is 
er een comfortabel begrotingsoverschot van  bijna 2%.  
 
De prioriteit ligt op het volgen van het vastgestelde begrotingspad (noodzakelijk om de  
vergrijzing en de schuld het hoofd te bieden) en de daling van de werkgeversbijdragen 
(schokeffect voor de competitiviteit en groei). De andere maatregelen worden gefaseerd 
ingevoerd, onder meer door de versnelling van de terugverdieneffecten. Uiteraard worden de 
besparingen vanaf het begin doorgevoerd. 
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