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1. Inleiding

In de media horen we weleens dat bedrijven 
te weinig of geen belastingen zouden 
betalen, waarbij meestal naar de vennoot
schapsbelasting wordt verwezen. Niet alleen 
is deze stelling verkeerd1, ondernemingen 
betalen naast de vennootschapsbelasting 
ook nog een heleboel andere belastingen, 
heffingen en sociale bijdragen. In onder
staande analyse brengen we daarom de 
totale belastingdruk op bedrijven in kaart.

2. Methodologie

Om na te gaan hoeveel ondernemingen 
bijdragen aan de schatkist en de sociale 
zekerheid, vertrekken we van de bruto 
toegevoegde waarde die zij genereren. 
Dit is het deel van de omzet dat overblijft 
na aftrek van alle aankoopkosten van 
goederen en diensten die dienen als input 
in het productieproces. 

Vervolgens brengen we ook de afschrijvin
gen in mindering om tot de werkelijke 
toegevoegde waarde te komen. Als gevolg 
van slijtage en veroudering daalt immers 
de waarde van machines, uitrusting en 
andere kapitaalgoederen. Een onderneming 
verbruikt als het ware kapitaalgoederen 
om te produceren. Na correctie van de 
bruto toegevoegde waarde voor de 
afschrijvingen komen we tot de netto 
toegevoegde waarde.

In deze analyse bekijken we in detail hoe 
de door bedrijven gegenereerde netto 
toegevoegde waarde wordt verdeeld 
onder de werknemers, een deel om de 
eigen activiteiten te financieren, en de 
overheid. We zijn daarbij in het bijzonder 
geïnteresseerd in de omvang van de laatste 
component. 

Om die opdeling te kunnen maken, 
bespreken we eerst hoe de netto 
toegevoegde waarde wordt besteed2. 

Het eerste en belangrijkste deel van de 
netto toegevoegde waarde wordt besteed 
aan de loonmassa dat de nettolonen, de 
belasting op het arbeidsinkomen en de 
werknemers en werkgeversbijdragen voor 
de sociale zekerheid bevat. De loonmassa 
geeft dus de totale loonkosten weer voor 
de ondernemingen.

Na aftrek van de loonmassa blijft van de 
netto toegevoegde waarde het netto 
exploitatieoverschot over. Dit surplus 
wordt eveneens gedeeltelijk afgeroomd 
door de overheid. Zo betalen onderne
mingen vennootschapsbelasting, maar ook 
tal van andere belastingen en heffingen 
(bv. onroerende voorheffing, verkeers
belasting, eurovignet, enz.)3. 

Vervolgens wordt het exploitatieoverschot 
aangewend om de interesten op kredieten 
af te lossen. Ook de aandeelhouders 
verwachten een vergoeding voor hun 
geïnvesteerde kapitaal, onder meer via 
de uitkering van dividenden. Wat er dan 
nog rest van het exploitatieoverschot, kan 
de onderneming reserveren of aanwenden 
om te investeren.

3. Gegevensbronnen

De analyse wordt gemaakt op basis 
van de nationale rekeningen die de 
Nationale Bank van België jaarlijks opstelt. 
De nationale rekeningen geven een 
overzicht van de middelen en bestedingen 
van de ondernemingen, de gezinnen 
en de overheid op niveau van de hele 
Belgische economie. 

1  Zie VBO (2013) Kijk op de economie – 13 juni 2013: Betalen ondernemingen écht geen belastingen?
2  Voor meer gedetailleerde informatie, zie ook: OESO (2006). Understanding national accounts.
3  In de nationale rekeningen wordt het saldo van deze nietproductgebonden belastingen en subsidies 

reeds in mindering gebracht van de netto toegevoegde waarde voordat het netto exploitatieoverschot 
berekend wordt.

Bedrijven 
verantwoordelijk 
voor het gros van 
de toegevoegde 
waarde in onze 
economie

https://vbo-feb.be/Nieuwsbrieven/IMPACT-20131/DIRECT-Kijk-op-de-economie-Betalen-ondernemingen-echt-geen-belastingen/?id=1467
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We baseren ons dus niet op een steekproef 
of een enquête bij enkele ondernemingen, 
maar nemen de bijdragen van alle onderne
mingen in beschouwing. Daarenboven, door 
ons te baseren op de nationale rekeningen, 
kunnen we de resultaten voor België ook in 
een internationaal perspectief plaatsen. 
Geharmoniseerde cijfers zijn namelijk op 
Europees niveau beschikbaar4. 

4. Resultaten voor België

ondernemingen creëren welvaart
Er is een direct verband tussen de toege
voegde waarde en het bruto binnenlands 
product (bbp), een courante maatstaf om 
de welvaart van een land uit te drukken. 
Het bbp is namelijk niets anders dan 
de som van alle (bruto) toegevoegde 
waarden gegenereerd in een land5. 

Grafiek 1 toont hoeveel toegevoegde 
waarde de verschillende economische 
entiteiten in onze economie genereren. 
Onmiddellijk springt in het oog dat de 
ondernemingen instaan voor het gros van 
het bruto binnenlands product. Zij namen 
meer dan 2/3 van het bbp (aan basisprijzen) 
voor hun rekening, ofwel 225,7 miljard euro. 
Bedrijven zijn m.a.w. de belangrijkste bron 
van welvaart in ons land.

Zoals eerder werd aangehaald, moeten 
we het bbp echter corrigeren voor 
de afschrijvingen om de werkelijke 
toegevoegde waarde te kennen die onze 
economie voortbrengt. In 2012 creëerden 
de Belgische bedrijven in totaal 179 miljard 
euro netto toegevoegde waarde, een 
toename van slechts 0,3 miljard euro ten 
opzichte van 2011. In wat volgt splitsen we 
dit op in het deel dat naar de werknemers, 
de financiering van de eigen activiteiten 
en de overheid vloeit. 

ondernemingen betalen wel 
degelijk veel belastingen
Zoals eerder vermeld, willen we met deze 
analyse in de eerste plaats de totale belas
tingdruk op ondernemingen in kaart bren
gen. Zo betalen ondernemingen vennoot
schapsbelasting, maar ook tal van andere 
belastingen en heffingen (bv. onroerende 
voorheffing, eurovignet, verkeersbelasting, 
belasting op industrieel afval, belasting op 
het waterverbruik...). 

Naast de vennootschapsbelasting 
die 11,7 miljard euro opbracht in 2012, 
bedroegen de andere directe belastingen 
en heffingen op ondernemingen nog eens 
5,1 miljard euro.

Bedrijven 
betaalden in 
2012 meer dan 
70 miljard euro 
belastingen en 
bijdragen

4  Zie AMECO, de macroeconomische database van de Europese Commissie.
5  Deze som is in feite gelijk aan het bbp aan basisprijzen. Indien we hier de productgebonden belastingen 

(min subsidies) bij optellen, bekomen we het bbp aan marktprijzen dat vaker wordt gebruikt. Het verschil 
bestaat hoofdzakelijk uit de indirecte belastingen als btw en accijnzen.

Grafiek 1  oorsprong van de bruto 
toegevoegde waarde in 2012

(tegen basisprijzen) 
(Bron: NBB)
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Daarenboven vloeit er een aanzienlijk deel 
van de toegevoegde waarde van de onder
nemingen naar de overheid in de vorm van 
belastingen op arbeid en socialezekerheids
bijdragen. De loonmassa, die zowel de 
nettolonen, de belasting op het arbeids
inkomen en de werknemers en werkgevers
bijdragen voor de sociale zekerheid omvat, 
bedroeg 144 miljard euro, oftewel meer 
dan drie kwart van de netto toegevoegde 
waarde gegenereerd door de ondernemingen. 

Om de loonmassa uit te splitsen in enerzijds 
de nettolonen, en anderzijds de totale fiscale 
en parafiscale lasten op arbeid, maken we 
gebruik van de impliciete belastingdruk op 
arbeid. Dit is het aandeel belastingen en 
bijdragen in de loonmassa dat jaarlijks door 
de Europese Commissie wordt berekend6. 
In 2012 bedroeg dit 42,8%, het hoogste 
niveau in de EU (grafiek 2). De fiscale en 
parafiscale lasten op arbeid bedroegen in 
2012 dus maar liefst 61,6 miljard euro.

Naast de verschillende belastingen en 
sociale bijdragen steunde de overheid de 
bedrijven ook via subsidies, die in 2012 
uitkwamen op 8 miljard euro7. Indien we 
alles bij elkaar optellen (met uitzondering 
van de subsidies die we in mindering 

brengen), dan vloeide er dus netto 70,3 mil
jard euro van de bedrijven naar de overheid. 
De totale belastingdruk op de ondernemin
gen bedroeg in 2012 m.a.w. 39,2% van hun 
totale netto toegevoegde waarde, tegen
over 37,0% een jaar eerder. Dit betekent dat 
de totale belastingdruk op 1 jaar tijd met 
2,2%punt is toegenomen. 

Dit is bovendien nog een onderschatting 
omdat we geen rekening konden houden 
met de indirecte belastingen die door de 
ondernemingen worden gedragen, omdat 
hiervoor geen betrouwbare cijfers beschik
baar zijn.

vergoeding van werknemers
Het grootste deel van de netto toegevoeg
de waarde wordt aangewend om de werk
nemers te vergoeden voor de geleverde 
arbeid. Hoewel de loonmassa 144,0 miljard 
euro bedroeg in 2012, kregen de werkne
mers slechts een deel hiervan netto in 
handen. We zagen zojuist dat de totale 
fiscale en parafiscale lasten op arbeid 
61,6 miljard euro bedroegen. De werkne
mers ontvingen m.a.w. 82,4 miljard euro 
netto voor hun geleverde arbeid. Dat is 
45,9% van de netto toegevoegde waarde 
gecreëerd binnen de ondernemingen.

Grafiek 2  impliciete belastingdruk op arbeid in 2012 (in % van loonmassa)
(Bron: EC)
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6  Bron: Europese Commissie (2013). Taxation trends in the European Union, Luxemburg.
7  Het gaat hier o.a. om de lastenverlaging voor ploegen en nachtarbeid, voor onderzoekers, voor overuren, 

voor de dienstencheques, voor activering, de sociale maribel,…

De belastingdruk 
op ondernemin-
gen is in 2012 
sterk gestegen
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saldo om de eigen activiteiten te 
financieren
Wat er uiteindelijk overblijft, dient o.a. om 
interesten op aangegane kredieten te 
betalen, om dividenden voor de aandeel
houders uit te keren, om toekomstige 

invester ingen te financieren vanuit de 
eigen middelen... 

In totaal kwam dit uit op 26,6 miljard euro8, 
ofwel 14,8% van de netto toegevoegde 
waarde gecreëerd door bedrijven (grafiek 3).

Grafiek 3  
verdeling van de netto toegevoegde waarde 

gecreëerd door bedrijven in 2012 
(in miljard euro)

(Bron: EC & eigen 
berekeningen)
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8  Omdat er geen gedetailleerde cijfers beschikbaar zijn over hoeveel hiervan naar de fiscus vloeit, zitten de 
belastingen (bv. de roerende voorheffing) hier nog in. Het deel van de toegevoegde waarde dat naar de 
fiscus en de sociale zekerheid vloeit en dat in deze nota wordt berekend, vormt dus nog een onderschatting.
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5. Internationale vergelijking

Vervolgens plaatsen we de Belgische cijfers 
in een internationaal perspectief. De macro
economische databank van de Europese 
Commissie, AMECO, laat toe om de totale 
belastingdruk op de onder nemingen te 
berekenen in de verschillende EUlidstaten. 
We stellen vast dat de totale belastingdruk 
op Belgische ondernemingen, die in 2012  
39,2% van de netto toegevoegde waarde 
van de ondernemingen bedroeg, hoog is 
in vergelijking met andere landen binnen 
de EU15 (grafiek 4). Daaronder bevinden 
zich belangrijke handelspartners als 
Duitsland (31,7%), Nederland (30,1%) en 
het Verenigd Koninkrijk (26,8%). De totale 
belastingdruk op de ondernemingen is 
enkel nog hoger in Frankrijk (41,3%) en 
Italië (40,4%).

6. Conclusie

Bedrijven zijn de belangrijkste bron van onze 
welvaart. Zij staan in voor meer dan 2/3 van 
ons bbp tegen basisprijzen. Bovendien 
betalen bedrijven veel belastingen, zowel 
in bedrag als in vergelijking met andere 
EUlidstaten. In België vloeide in 2012 maar 
liefst meer dan 70 miljard euro, oftewel 
39,2% van de door bedrijven gecreëerde 
netto toegevoegde waarde, naar de 
overheid: een sterke stijging ten opzichte 
van de 37% in 2011. Hiermee ligt de totale 
belastingdruk in België beduidend hoger 
dan in het merendeel van de Europese 
landen. Enkel in Frankrijk en Italië lag de 
belastingdruk op de toegevoegde waarde 
in 2012 nog hoger. 

Grafiek 4  globale belastingdruk op ondernemingen 
(in % van de netto toegevoegde waarde aan basisprijzen)

(Bron: NBB, EC, eigen berekeningen)
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De belastingdruk 
op bedrijven is 
hoog in een 
internationale 
context


