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Studiedienst PVDA – Studie over de transfers van lonen naar winsten onder de 
regering-Michel.  
 

EEN TRANSFER VAN BIJNA 9 MILJARD UIT DE 

PORTEMONNEE VAN DE WERKENDE MENSEN NAAR DE 

BEDRIJFSWINSTEN.  

EEN VERLIES VAN 191 EURO PER MAAND PER 

LOONTREKKENDE 
27 september 2018 

SAMENVATTING 

In deze studie bestuderen we de evolutie van het aandeel van de lonen en de winsten in het 

bruto nationaal inkomen (bni) onder de regering-Michel. Het bni is een weergave van de 

inkomsten van al wie economisch actief is in het land. Het gaat vooral om particulieren 

(loontrekkenden en zelfstandigen) en bedrijven. Met deze studie kunnen we dus de evolutie 

volgen van de transfers tussen de loontrekkenden en de winsten. 

 

De conclusies zijn frappant: 

 

1/ Onder deze regering hebben de lonen 2% van het bni verloren (cijfer van 2017 ten opzichte 

van 2014). Dat is 9 miljard euro in amper drie jaar tijd. Dat komt neer op een verlies van 191 

euro per maand per loontrekkende. 

 

2/ Aan de andere kant is het aandeel van de winst met 2,7% gestegen in dezelfde periode.   

Goed voor 12 miljard euro extra aan winsten. Historisch gezien is het aandeel van de winst in 

het BNI nog nooit zo hoog geweest in  32 jaar. 

 

3/ Het is een transfer van een omvang die in geen enkel van onze buurlanden (Duitsland, 

Frankrijk en Nederland) zijn gelijke kent. Concreet hebben de lonen in ons land de voorbije 

drie jaar dubbel zo veel verloren als in Nederland en zeven keer meer dan in Frankrijk. 

Terwijl de lonen in België, Nederland en Frankrijk terrein verliezen, hebben de lonen in 

Duitsland een kleine groei gekend (+0,6% van het bni, na jaren van verliezen). Wat betreft de 

winsten van de bedrijven, daar is de groei in België bijna dubbel zo groot als in Nederland, 

bijna 5 keer zo groot als in Frankrijk en zes keer groter dan in Duitsland. 

 

PVDA-voorzitter Peter Mertens: “Deze enorme verschuiving van rijkdom, van de lonen naar 

winsten, is meer dan verontrustend.  We moeten het loonbeleid van de voorbije 10 jaar 

helemaal van richting doen veranderen. En dan zeker de maatregelen die genomen werden 

door de regering-Michel: loonstop, indexsprong, uitbreiding van onzekere banen, het 

schrappen van anciënniteitsschalen... Vele mensen zitten op hun tandvlees. Werknemers 

hebben recht op hun deel van de rijkdom die zij hebben voortgebracht. Er moet een 
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inhaaloperatie komen. Ten opzichte van vroeger én ten opzichte van de buurlanden. 

Werknemers moeten de vrijheid terugkrijgen om te onderhandelen over collectieve 

loonsverhogingen. Want met de huidige loonwet zijn echte loonsverhogingen niet mogelijk. 

De vrijheid waarmee de liberale partijen zo graag pronken, wordt bij loononderhandelingen 

door de overheid sterk beperkt door de wet van ’96. Concreet moet 'de wet op de 

voortdurende loonmatiging' (de wet van ’96, n.v.d.r.) worden ingetrokken.” 

 

Voor de PVDA zijn deze transfers aanleiding om nog eens te wijzen op het belang van de eis 

om het minimumloon op te trekken tot 14 euro per uur. Peter Mertens: “Dit zou niet alleen 

een antwoord zijn op de vele getuigenissen die we krijgen van werknemers die de eindjes niet 

meer aan elkaar kunnen knopen of amper iets kunnen sparen. Het zou het ook mogelijk 

maken om de hele loonketen weer op te trekken.” 

 

Nota over de gebruikte methode: alle cijfers zijn afkomstig uit de AMECO-databank die 

door de Europese Commissie is samengesteld op basis van de nationale rekeningen van de 

verschillende lidstaten.  

(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-

databases/macro-economic-database-ameco_fr).  

LONEN VERLIEZEN BIJNA 9 MILJARD EURO 

In vergelijking met de situatie in 2014 verliezen de lonen in 2017 2% van het bni en dalen ze 

onder de symbolische drempel van 50% van het bni. Dat betekent dat minder dan de helft van 

de rijkdom die we als samenleving produceren naar de werknemers gaat. De prognoses van de 

Europese Commissie voor 2018 en 2019 wijzen erop dat deze situatie verder zal 

verslechteren.  

 

Concreet betekent dit dat de lonen in 2017 bijna 9 miljard euro verloren ten opzichte van de 

lonen in 2014. Als je weet dat er in ons land 3,9 miljoen loontrekkenden zijn, dan bedraagt het 
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verlies 191 euro per werknemer per maand. 

 

Het is niet alleen relatief zo, maar ook in absolute cijfers. In 2017 was België een van de 

weinige Europese landen (samen met Griekenland, Portugal, Spanje en Italië) waar het niveau 

van de reële lonen daalde. Ondanks een stijging van de productiviteit.  

 

Deze daling is het rechtstreekse gevolg van de maatregelen van de afgelopen drie jaar tegen 

de lonen: de indexsprong, de wijziging van de permanente loonmatigingswet (wet van ’96) en 

de verlaging van de socialezekerheidsbijdragen. 

 

De vergelijking met het buitenland toont aan dat dit de grootste daling is in vergelijking met 

onze 3 belangrijkste buurlanden. Alleen de Duitse lonen zijn de laatste drie jaar iets hersteld. 

De verbetering van de Duitse lonen is er gekomen door de invoering - na jaren van strijd - van 

een minimumloon en door de overwinning van werknemers in verschillende loonacties die het 

land heeft gekend. 
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BIJNA 12 MILJARD EURO MEER WINST 

We hebben dezelfde oefening gemaakt voor de bedrijfswinsten (bruto inkomsten). Daar zien 

we een tegenovergestelde trend. In nauwelijks 3 jaar “slorpen” de primaire inkomens van de 

bedrijven 2,7% van het bni op. Dit komt overeen met bijna 12 miljard euro extra per jaar voor 

de bedrijven.  

Dit is een historisch record. Nooit eerder in minstens 32 jaar (de laatste beschikbare cijfers in 

de Ameco-database) vertegenwoordigde de winst zo'n groot deel van het bruto nationaal 

inkomen!  
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Negen miljard verloren aan de ene kant, 12 miljard gewonnen aan de andere kant. Het 

verschil van 3 miljard zit vooral bij de andere particuliere inkomsten: inkomsten van 

zelfstandigen, inkomsten uit privévermogen ... 

 

Kortom, de afgelopen jaren was er een transfer van de verschillende particuliere inkomens 

naar de bedrijfswinsten.  

 

Ook hier is de internationale vergelijking opvallend. België is het land waar het aandeel van 

de winsten in het bni het meest toeneemt. Over het algemeen is de grafiek van de winstgroei 

bijna het spiegelbeeld van de grafiek van de loondaling. In landen waar de lonen het minst 

zijn gedaald, zijn ook de winsten minder sterk gestegen.  

EEN TREND DIE HET GEVOLG IS VAN HET REGERINGSBELEID 

Sommigen beweren dat deze daling slechts een "correctie" zou zijn. De lonen werden midden 

in de crisis geïndexeerd terwijl de productie en de winsten daalden. Dit argument zou juist 

zijn geweest als we enkel rekening hadden gehouden met de periode 2008-2010.  

Terwijl de lonen 49,2% van het BNI vertegenwoordigden, vertegenwoordigden zij in 2009 

inderdaad 51,4% van het BNI. Deze spectaculaire stijging was vooral te wijten aan de sterke 

daling van de productie en de winsten in 2009. Het betekende geen echte loonsverhoging. En 

zodra dit cyclische element voorbij was, bedroegen de lonen in 2010 opnieuw 49%. De 

"inhaalbeweging" was dus snel gemaakt.  

Maar in tegenstelling tot de buurlanden is het aandeel van de Belgische lonen in het BNI sinds 

2014 en de komst van de regering Michel-De Wever spectucalair gedaald. En uit de prognoses 

van de Europese Commissie blijkt dat deze daling zich in 2018 en 2019 zal voortzetten (zie 

onderstaande vergelijkende grafiek). In vergelijking met onze buurlanden worden we in 2018 

zelfs het land met het kleinste aandeel van de lonen in het BNI.  
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Het gaat dus over veel meer dan een correctie. Deze daling is het resultaat van een beleid, 

zoals hierboven vermeld, dat in essentie drie maatregelen omvat: een indexsprong, 

verlagingen van de sociale zekerheidsbijdragen en de wijziging van de wet 1996 betreffende 

de loonmatiging.  

Deze drie aanvallen op de lonen hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de 

Belgische bedrijven een recordwinst hebben behaald. Nooit gezien in 32 jaar (zie grafiek p5). 

Met andere woorden, de daling van de Belgische lonen heeft ertoe bijgedragen dat België een 

van de meest winstgevende landen voor bedrijven is geworden (zie onderstaande grafiek). 
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BESLUITEN 

In slechts drie jaar regering-Michel vond er een overdracht van verschillende inkomsten van 

particulieren naar bedrijfswinsten plaats. Bij deze transfers zijn het de lonen die het meest te 

lijden hebben: zij gaan er 2% van het bni op achteruit.  

Het huidige beleid, dat de Belgische bedrijfswinsten in pole position zet binnen de Europese 

landen en de lonen voortdurend doet dalen, is sociaal onrechtvaardig en economisch 

onhoudbaar.  

Sociaal onrechtvaardig omdat precies dankzij het werk van de werknemers de bedrijfswinsten 

zo zijn gegroeid. Het zijn de werkende mensen die de rijkdom voortbrengen. Op dit moment 

incasseren precies zij de slagen van de regering: ze produceren meer, maar krijgen geen groter 

deel van de rijkdom die zij hebben voortgebracht, in de vorm van loonsverhogingen.  

Economisch onhoudbaar omdat door de lonen laag te houden men de koopkracht van de  

werknemers vermindert die het overgrote deel van hun inkomsten voor consumptie gebruiken. 

En het zet de overheid op droog zaad, met als gevolg dat die niet genoeg geld heeft voor onze 

pensioenen of voor overheidsinvesteringen. 

Daarom eist de PVDA een totale omkering van het loonbeleid dat de voorbije 10 jaar in dit 

land is gevoerd: 

1/ Intrekking van de permanente loonmatigingswet (wet van ’96): “Wij pleiten er al 

geruime tijd voor dat werknemers weer volledige vrijheid krijgen om over loonsverhogingen 

te onderhandelen. Voor alle onderhandelingsniveaus, te beginnen met het interprofessionele 

niveau. Want de door de liberale partijen zo geprezen vrijheid, houdt op bij 

loononderhandelingen. Concreet pleit de PVDA voor de intrekking van de permanente 

loonmatigingswet, beter bekend als de wet van 96”, legt Peter Mertens uit. 

2/ Verhoging van het minimumloon. De PVDA vraagt ook een aanzienlijke verhoging van 

het minimumloon (tot 14 euro per uur zoals gevraagd door tal van organisaties). “Dat zou niet 

alleen een antwoord zijn op de vele getuigenissen die we ontvangen van werknemers die niet 

langer de eindjes aan elkaar kunnen knopen of amper kunnen sparen. Het zou het ook 

mogelijk maken om de hele keten van de lonen weer op te trekken”, aldus Peter Mertens. 
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