
Studiedienst PVDA – De echte loonmarge

OM TE COMPENSEREN WAT LOONTREKKENDEN ONDER DE

REGERING-MICHEL HEBBEN VERLOREN, MOETEN DE LONEN MET

4,2 PROCENT STIJGEN

-
VOOR EEN MEDIAAN LOON IS DAT EEN STIJGING

MET 127,6 EURO BRUTO PER MAAND

Datum: februari 2019

SAMENVATTING  

In deze studie bestuderen we de evolutie van het aandeel van de lonen en de 
winsten in het bruto binnenlands product (bbp) onder de regering-Michel (2014-
2018). Deze studie berekent hoeveel loonsverhoging er nodig is opdat het aandeel 
van de lonen in het nationaal inkomen weer even groot zou zijn als vóór de regering-
Michel.

De conclusies zijn opmerkelijk:

1/ Tussen 2014 en 2018 zakte het aandeel van de lonen in het bbp met 2,06 
procentpunt. Een forse achteruitgang, en dit in amper vier jaar. In absolute cijfers 
hebben de lonen in 2018 globaal bijna 9,37 miljard euro ingeleverd in vergelijking 
met 2014. Die nieuwe cijfers bevestigen de studie die we in september 2018 
publiceerden (gebaseerd op de cijfers van 2017) en ook de laatste VBO-studie over 
het loonaandeel1.

2/ Om het loonaandeel weer op te trekken tot het niveau van 2014 zouden de lonen 
met 4,2 % moeten stijgen. Voor een mediaan loon is dat een loonsverhoging van 
127 euro/maand. 

3/ Omgekeerd hebben de bedrijfswinsten2 hun aandeel in het bbp in die 4 jaar met 
2,34 procentpunt zien stijgen. In absolute cijfers is dat 10,66 miljard euro extra winst. 
Opmerkelijk: het aandeel van de winsten in het bbp is nooit eerder zo hoog 
geweest.

4/ In geen enkel van onze buurlanden is de voorbije vier jaar het loonaandeel zo 
sterk gedaald en zijn de winsten zo fors gestegen.

1 http://www.vbo-feb.be/globalassets/actiedomeinen/economie--
conjunctuur/economie--conjunctuur/dalend-loonaandeel-gaat-niet-naar-dividenden-
maar-naar-meer-investeringen-en-belastingen/2018.11.19-hoe-verhoudt-het-
loonaandeel-zich-tot-de-winsten-van-bedrijven---analyse.pdf

2 Bruto exploitatieoverschot van niet-financiële en financiële ondernemingen. NB: de
cijfers voor het netto exploitatieoverschot (die waarin de afschrijvingen zijn verrekend)
zijn slechts beschikbaar tot 2017. Maar de trend tot 2017 is identiek aan wat we bij 
het bruto exploitatieoverschot vaststellen. 
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PVDA-voorzitter Peter Mertens: “De regering Michel is de kampioen van de 
ongelijkheid. De cijfers liegen niet: de loonmatiging, de indexsprong, en de strengere 
loonwet doen het loonaandeel snel dalen. De lonen zitten in een dwangbuis, terwijl 
de winsten blijven groeien. Zo blijft de kloof tussen rijk en arm toenemen. Wij willen 
de groeiende ongelijkheid aanpakken. Wij willen de loonwet van 1996 weg, zodat het
loonoverleg weer in alle vrijheid gevoerd kan worden. Wij willen werknemers meer 
ademruimte geven. Meer koopkracht geeft overigens ook de economie nieuwe 
zuurstof. De regering moet zich niet moeien met het loonoverleg, maar de sociale 
partners laten beslissen. Uit onze studie blijkt dat er zeker ruimte is voor een 
algemene loonsverhoging van 3 procent.”

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).

Het verschil met onze studie van september vorig jaar is dat we nu over alle cijfers 
voor 2018 beschikken en dat we als referentiekader het (bekendere) bbp gebruiken 
en niet het bni. Dat maakt weinig verschil, aangezien het bni en het bbp in België erg 
dicht bij elkaar liggen.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr


DE LONEN VERLIEZEN 9 MILJARD EN DIE GAAN VOORAL NAAR DE WINSTEN  

In vergelijking met 2014 daalt het loonaandeel in het bbp in 2018 met 2,06 
procentpunt en stijgt het aandeel van de winsten met 2,34 procentpunt. De Europese
Commissie verwacht dat die situatie zich in 2019 zal doorzetten.

In absolute cijfers: in 2018 is bijna 9,37 miljard euro minder loon betaald dan in 2014.
Om het loonaandeel weer op het niveau van 2014 te brengen, moeten de lonen met 
4,19 % stijgen. Een mediaan brutoloon van 3.053 euro zou moeten stijgen met 127,6
euro bruto per maand. Voor alle duidelijkheid, het gaat om een lineaire stijging. 
Uiteraard kunnen de sociale partners bijvoorbeeld de lonen globaal met 3 % 
verhogen en een hogere loonstijging toekennen aan de lage lonen, zodat die snel het
niveau bereiken dat overeenkomt met een minimumloon van 14 euro per uur.

Het aandeel van de bedrijfswinsten3 in het bbp stijgt met 2,34 %. In absolute cijfers is
dat 10 miljard euro meer winst.

Deze nieuwe cijfers bevestigen de studie die we in september vorig jaar gepubliceerd
hebben en de recente studie van het VBO over het loonaandeel4. Ze bevestigen ook 
tal van andere studies en documenten die aantonen dat de Belgische lonen het 

3 Als maatstaf hebben we het bruto exploitatieoverschot van financiële en niet-
financiële ondernemingen gebruikt (S11 en S12 in de nationale rekening). De cijfers 
voor het netto exploitatieoverschot (waarin de afschrijvingen zijn verrekend) waren 
nog niet beschikbaar voor 2018, maar de trend geeft aan dat ze dicht bij die van 2017
zullen liggen.
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onder de regering-Michel-De Wever hard te verduren hebben gehad. We denken dan
vooral aan de studie van de Internationale Arbeidsorganisatie over de lonen5, die 
toont dat het gemiddelde reële loon in de eerste drie jaar van de regering-Michel-De 
Wever met 2,3 % is gedaald, en aan het persbericht van de Europese Commissie 
waarin die aangeeft dat in 2018 de nominale lonen in geen enkele andere lidstaat 
minder zijn gestegen dan in België6.

Die daling van het loonaandeel is het rechtstreeks gevolg van de maatregelen 
waarmee de lonen de voorbije drie jaar genadeloos werden aangevallen: de 
indexsprong, het bevriezen van de lonen (bekend als de loonwet van 1996) en de 
vermindering van de sociale bijdragen.

HET LOONAANDEEL IN BELGIË HINKT ACHTEROP IN VERGELIJKING MET DE BUURLANDEN  

Een internationale vergelijking toont dat de daling in ons land een pak groter is dan in
onze drie grootste buurlanden. Alleen in Duitsland is het loonaandeel er de voorbije 
drie jaar licht op vooruitgegaan. Dat is een recent fenomeen dat te verklaren is door 
de invoering – na een jarenlange strijd – van een minimumloon en door de 
overwinningen van de werkende mensen bij de verschillende loonconflicten – vooral 
in de metaalsector in 2018 - die het hele land de voorbije jaren in beroering hebben 
gebracht.

4 http://www.vbo-feb.be/globalassets/actiedomeinen/economie--
conjunctuur/economie--conjunctuur/dalend-loonaandeel-gaat-niet-naar-dividenden-
maar-naar-meer-investeringen-en-belastingen/2018.11.19-hoe-verhoudt-het-
loonaandeel-zich-tot-de-winsten-van-bedrijven---analyse.pdf

5 https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/lang--
en/index.htm

6 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9445397/3-14122018-BP-
FR.pdf/f21f22b1-4963-4ac9-a0b1-1645e4e5aef7



Omgekeerd is de stijging van het aandeel van de winsten in het bbp in België 
uitzonderlijk groot in vergelijking met de buurlanden. De grafiek van de evolutie van 
de winsten is bijna een perfect spiegelbeeld van de daling van het loonaandeel. In de
landen waar het loonaandeel het minst gedaald is, zijn de winsten minder gestegen.

EEN TREND DIE HET GEVOLG IS VAN HET REGERINGSBELEID  

Sommigen werpen tegen dat die daling slechts een “correctie” is, of dat de 
berekeningen gemaakt zijn op een speciaal moment in de “conjunctuur”7. De lonen 
zijn geïndexeerd in volle crisis, toen de productie en de winsten daalden.
Dat argument zou steek houden als we voor onze berekeningen ook de periode 
2008-2010 hadden meegeteld.
Inderdaad, in 2008 was het loonaandeel 50,4% van het bbp en in 2009 steeg het 
naar 51,5%. Die spectaculaire stijging kwam er vooral door de steile val van de 
productie en de winsten in 2009. Het ging dus niet om een reële stijging van de 
lonen. Zodra dat conjuncturele element verteerd was, daalde het loonaandeel in 
2010 weer naar 50,2% van het bbp. De “inhaalbeweging” was dus snel gemaakt.
Anders dan in de buurlanden daalt het loonaandeel in het bbp in België spectaculair 
sinds 2014, sinds het aantreden van de regering-Michel-De Wever. En de 
voorspellingen van de Europese Commissie geven aan dat die daling zich in 2019 
zal doorzetten (zie de vergelijkende grafiek hieronder).

7 Bericht van het IDO nr.17, 19/10/2018 – Instituut voor duurzame ontwikkeling.

 M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel    02 50 40 110  @ pvda@pvda.be   www.pvda.be

mailto:pvda@pvda.be


Het gaat dus om veel meer dan een correctie. Deze daling is het resultaat van het 
beleid van de regering, met name van de drie maatregelen die ze in verband met de 
lonen heeft getroffen: de indexsprong, de vermindering van de sociale bijdragen en 
de aanpassing van de loonwet – de wet van 96). 



BESLUITEN  

In slechts vier jaar regering-Michel vond er een overdracht van de lonen naar 
bedrijfswinsten plaats. Bij deze transfers ging het aandeel van de lonen er 2,06 
procentpunt van het bbp op achteruit.

Het huidige beleid, dat de Belgische bedrijfswinsten in pole position zet in 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 ze hebben 
voortgebracht in de vorm van loonsverhogingen.

Economisch onhoudbaar omdat door de lonen laag te houden men de koopkracht 
van de werknemers vermindert, terwijl zij 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/ Een algemeen loonsverhoging van 3% voor de periode 2019-2020

2/ Intrekking van de permanente loonmatigingswet (de 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.

3/ 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.

Auteur  van de studie : Benjamin Pestieau – 0477 / 83 11 90
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