
Studiedienst PVDA
Maart 2021

 
PVDA-studie: 40 miljard euro transfers van de

werkende klasse naar het kapitaal
Tussen 2014 en 2019, de regeerperiode van de regering-Michel, verloor elke werknemer in ons
land jaarlijks gemiddeld 1.456 euro bruto. In totaal ging 40 miljard euro van de werkende
klasse naar het kapitaal. Terwijl de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord
(IPA) vastlopen op het maximumplafond voor loonsverhogingen van 0,4%, toont deze studie
aan dat er nood is aan vrije loononderhandelingen. Want om terug te nemen wat de regering-
Michel heeft afgenomen van de werkende klasse, is de komende vijf jaar een jaarlijkse
loonsverhoging van 3,1% nodig.

Samenvatting

In dit document bestuderen we de evolutie van het aandeel van de lonen en van de winsten in het 
bruto binnenlands product (bbp) onder de regering-Michel (2014-2019). Die evolutie is het resultaat
van een bewust beleid, dat de regering vijf jaar lang standvastig voerde.

De conclusies zijn opvallend:

1/ Tussen 2014 en 2019 daalde het aandeel van de lonen in het bbp in België met 1,91%, van 51,2 
naar 49,3%. Omgekeerd steeg het aandeel van de winsten in het bbp van 23,8% naar 25,9%. 
Concreet betekent dit dat het beleid van de regering-Michel het kapitaal van de bedrijven in staat 
heeft gesteld zijn aandeel met 27,3 miljard euro te vergroten, terwijl de werkende klasse 40,2 
miljard verloor, een jaarlijks gemiddeld verlies van 1.456 euro bruto per persoon.

2/ Om het deel dat afgenomen is van de werkende klasse terug te krijgen, is een loonsverhoging van
16,5% over vijf jaar nodig, rekening houdend met een 13e maand en de cumulatieve effecten, een 
gemiddelde jaarlijkse stijging van 3,1%.

Daarom vraagt de PVDA:

Onmiddellijk een verhoging van het minimumloon tot 14 euro per uur en de omzetting van de 
dwingende loonnorm in een indicatieve norm. 

Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA, diende daartoe samen met Marc Goblet een 
wetsvoorstel in, om de bovengrens voor loonsverhogingen af te schaffen. De partij wil zo de 
vakbonden de mogelijkheid teruggeven om over reële loonsverhogingen te onderhandelen.

Raoul Hedebouw: “Uit deze laatste cijfers blijkt eens te meer het asociale karakter van het beleid 
van de regering-Michel-De Wever: loonbevriezing, indexsprong, onzekere banen en aanscherping 
van de loonnorm. Dit is een veralgemeende afpersing die al vijf jaar aan de gang is en nog steeds 
voortduurt. We moeten dat omkeren, de werkende vrouwen en mannen moeten hun verdiende loon 
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terugkrijgen.   En we zien in de cijfers van heel wat bedrijven en sectoren dat dat mogelijk is. We hebben, 
samen met Marc Goblet, in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om de verplichte loonnorm om te 
zetten in een indicatieve norm. Zonder die hefboom zullen wij niet in staat zijn om voldoende marge
vrij te maken om het loonverlies onder de regering van MR en N-VA goed te maken. Als de lonen 
stijgen, stijgt ook de koopkracht en dat is goed voor de economie.”

Methodologische noot: 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). 

*  *  *

Studie

Een standvastig beleid van transfers van de werkende
klasse naar het kapitaal

De rijkdom die een land jaarlijks produceert wordt verdeeld tussen het kapitaal (de bedrijven en de 
inkomsten van zelfstandigen)1 en de werknemers2. 

Wij analyseerden de evolutie van verdeling van de rijkdom tussen arbeid en het kapitaal van de 
bedrijven (zonder de zelfstandigen dus) gedurende de vijf jaar onder de regering-Michel. Op die 
manier zien we wat het antisociale beleid (indexsprong, taxshift, verstrenging van de loonnorm ...) 
teweegbracht.

De rijkdom die de werkende klasse produceert, neemt toe

De eerste vraag die rijst, is hoe groot de te verdelen taart is. Met andere woorden, hoeveel rijkdom 
wordt er elk jaar in ons land gecreëerd?

De cijfers van de Europese Commissie3 schenken hierover klare wijn: de voorbije jaren heeft de 
werkende klasse steeds meer rijkdom geproduceerd. In 2014 bedroeg de in België geproduceerde 
rijkdom (het bbp) 403 miljard. Daarna steeg het geleidelijk tot 476 miljard in 2019. Dat betekent dat
de werkende bevolking tijdens de legislatuur van Charles Michel elk jaar meer en beter heeft 
geproduceerd, ter waarde van gemiddeld 15 miljard euro per jaar.
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De volgende grafiek geeft de cijfers van jaar tot jaar weer:

De volgende vraag die rijst, is hoe de rijkdom in die periode verdeeld werd. Daarvoor bekijken we 
twee evoluties: die van het aandeel van de lonen en die van het aandeel van de winsten in het bbp.

Wie profiteerde van het beleid van de regering-Michel?

Tussen 2014 en 2019 daalde het aandeel van de lonen in het bbp in België met 1,91%, van 51,2 naar
49,3%, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek.

Dat betekent dat de regering-Michel het aandeel van de rijkdom dat naar de werknemers ging, met 
bijna 2% heeft verminderd, in vergelijking met het aandeel dat zij in 2014 hadden.
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Door de cijfers per jaar op te splitsen kunnen we het bedrag in euro's berekenen van het aandeel dat 
naar de werknemers had moeten gaan, mocht het aandeel van de lonen in het bbp 51,2% zijn 
gebleven, zoals in 2014. Het zijn dus jaar per jaar de bedragen die de werkende klasse verloor door 
het beleid van de regering-Michel.

2015 5,1 miljard4

2016 8,3 miljard

2017 8,5 miljard

2018 9,3 miljard

2019 9,1 miljard

Tijdens haar hele legislatuur heeft de regering-Michel 40,2 miljard euro van arbeid naar kapitaal 
overgeheveld. Met andere woorden, over de periode 2014-2019 is er een tekort van 40,2 miljard 
euro voor werknemers, of jaarlijks 1.456 euro bruto per werknemer5.

Omgekeerd is het aandeel van kapitaal (exclusief bewegingen in verband met subsidies en 
belastingen, en de inkomsten van zelfstandigen) in het bbp in dezelfde periode 2014-2019 met 27,3 
miljard gestegen.

De opsplitsing per jaar toont de winsten voor het kapitaal:

2015 8,9 miljard6 

2016 5,8 miljard 

2017 3,6 miljard 

2018 4,9 miljard 

2019 4,1 miljard

Dit komt neer op een reële winst van 27,3 miljard euro over de volledige legislatuur van de 
regering-Michel.

Hoe kan wat van de werkende klasse is gestolen, worden teruggewonnen?

De 40,2 miljard voor de werkende klasse terugwinnen zou vandaag neerkomen op een 
loonsverhoging van 16,5%.

Een dergelijke stijging valt moeilijk onmiddellijk te realiseren op de Belgische economie in haar 
geheel. Als dit bedrag over de komende vijf jaar zou worden teruggewonnen, zouden de lonen 
jaarlijks met gemiddeld 3,1% moeten stijgen7.

4



Studiedienst PVDA
Maart 2021

Besluit

“Het deel van de rijkdom dat de rijksten zich hebben toegeëigend, moet weer naar de werknemers 
gaan. De cijfers van heel wat bedrijven en sectoren tonen dat dat mogelijk is. Wij aanvaarden niet 
dat het kapitaal zich blijft verrijken terwijl de werknemers armer worden. Een verlies van 1.456 
euro per jaar is allesbehalve te verwaarlozen. Deze situatie is het resultaat van politieke keuzes. 
Dat zijn niet onze keuzes, we kunnen een andere weg inslaan”, zegt Raoul Hedebouw.

Daarom ...

1. ... vraagt de PVDA een onmiddellijke verhoging van het minimumloon tot 14 euro per uur
en de omzetting van de dwingende loonnorm in een indicatieve norm.

2. ... heeft de PVDA, samen met Marc Goblet, een wetsvoorstel ingediend, om de 
bovengrens voor loonsverhogingen af te schaffen. Zo hebben de vakbonden de mogelijkheid 
om over reële loonsverhogingen te onderhandelen.

“We moeten de trend omkeren. Dit vereist in de eerste plaats een versterking van het minimumloon 
en de vaststelling van een indicatieve norm. Zonder dit laatste element zullen wij niet in staat zijn 
om voldoende marge vrij te maken om het loonverlies tijdens de regering MR-N-VA goed te maken.
De PVDA heeft daartoe, samen met Marc Goblet, een wetsvoorstel ingediend. Als de lonen stijgen, 
stijgt ook de koopkracht en dat is goed voor de economie”, zegt de woordvoerder van de PVDA. 
“Ten slotte zullen wij het debat moeten voeren over de vrijheid om over loonsverhogingen te 
onderhandelen, die nu door de wet van 1996 wordt geblokkeerd. Uit analyses blijkt dat reële 
loonsverhogingen mogelijk zijn. In België heeft de federale zorgsector voor dit jaar een 
loonsverhoging gekregen van 6%. In Oostenrijk hebben de werknemers van LIDL sinds 1 januari 
2008 een loonsverhoging gekregen van 14%, en in de buurlanden vragen de vakbonden 
loonsverhogingen in de orde van grootte van 4%. Dit moet een prioriteit zijn, en het is des te 
dringender omdat we door een zeer zware sociale crisis gaan. Nogmaals, we kunnen een andere 
weg inslaan.”

*  *  *
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1 Het bruto-exploitatieoverschot (Gross Surplus – UOGD in de terminologie van de AMECO-database)
2 De lonen (Compensation Employees – UWCD in de terminologie van de AMECO-database)
3 De cijfers komen uit de AMECO-database die de Europese Commissie samenstelde 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_nl). 

4 In 2014 bedroeg het bbp 403 miljard euro. Het aandeel van de lonen daarin was 51,2% of 206,2 miljard. In 2015 
bedroeg het bbp 416,7 miljard. Mocht het aandeel van de lonen daarin nog steeds 51,2% geweest zijn, dan zou dat 
neergekomen zijn op 213,2 miljard. Het aandeel van lonen bedroeg echter slechts 49,9%, of 208,1 miljard. De 
werkende klasse verloor dus 5,1 miljard door het beleid van de regering-Michel-De Wever.

5 40,2 miljard is 16,5% van 243,7 miljard en het bedrag dat naar de werkende klasse was gegaan, mocht het aandeel 
van de lonen in het bbp onveranderd zijn gebleven ten opzichte van 2014. Als we dat bedrag lineair terughalen over 
vijf jaar, dan komt dat neer op een stijging van 3,3% per jaar, ofwel een gemiddelde loonsverhoging van 105 euro 
bruto voor een mediaanlijn van 3.170 euro bruto. Op jaarbasis, met 13de maand, eindejaarspremie en vakantiegeld 
(1 3,92), bedraagt het verlies 1.456 euro.

6 Het gaat hier om de reële verhoging van het bruto-exploitatieoverschot. In 2014 bedroeg dat 157,6 miljard. In 2015 
was het gestegen tot 168,5 miljard, ofwel een stijging van 10,9 miljard.

7 Het cijfer van 3,1% verschilt licht van de 3,3% uit voetnoot 7. Het verschil is te verklaren doordat de jaarlijkste 
stijging van 3,1% rekening houdt met het cumulatief aspect: de stijgen van het tweede jaar moet vertrekken van de 
3,1% stijging die al in het eerste jaar is gerealiseerd (enzovoort). 
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