
PVDA DIENT EEN WETSVOORSTEL IN TEGEN

EXTRA BELASTINGFACTUUR VOOR TIJDELIJKE

CORONAWERKLOZEN



1. DE BELASTINGVAL VAN DE TIJDELIJKE 
CORONAWERKLOOSHEID

Wegens de coronacrisis verlaagde de regering vanaf 1 mei 2020 de voorheffing op 
tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van 26,75% tot 15%.

Op het eerste gezicht is dat voor die werknemers goed nieuws. Maar bij nader inzien is
het juist heel slecht nieuws: doordat werkloosheidsuitkeringen samen met het loon 
worden belast, dreigen deze belastingplichtigen bij de ontvangst van hun aanslagbiljet
een zware toeslag te moeten betalen.

Het ABVV luidde als eerste de alarmbel en legt uit hoe sommige werknemers het risico
liepen om 1.000 of zelfs 1.500 euro meer belasting te moeten betalen.

De PVDA komt met een wetsvoorstel om dit probleem op te lossen.

In 2020 waren er gemiddeld elke maand 504.000 werknemers tijdelijk werkloos. In 
april 2020 bereikte men een maximum van 1.245.232 tijdelijke werklozen.

2. HET (ONZINNIGE) ANTWOORD VAN DE REGERING

Voor federaal volksvertegenwoordiger Marco Van Hees "is het niet normaal dat 
werknemers die al bruto-inkomen verliezen omdat hun werkloosheidsuitkering 
aanzienlijk lager ligt dan hun loon, ook nog eens een zware belastingfactuur op hun 
bord krijgen. Ze worden zo twee keer gepakt."

De PVDA-volksvertegenwoordiger legde minister van Financiën Vincent Van Peteghem 
(CD&V) daarom herhaaldelijk het vuur aan de schenen en vroeg dat de regering het 
probleem zou oplossen.

De minister hield lange tijd de boot af door te zeggen dat de regering de knoop nog 
niet had doorgehakt, maar zei uiteindelijk dat Vivaldi niets ging doen om het probleem
aan te pakken.

Er bestaat nochtans een eenvoudige oplossing: pas hetzelfde principe toe als bij het 
overbruggingsrecht, de werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen. In de zomer van 
2020 besliste de regering namelijk dat het overbruggingsrecht afzonderlijk zal worden 
belast aan 16,5%.

In tegenstelling tot tijdelijke werkloosheid wordt het overbruggingsrecht dus niet 
samengevoegd met andere beroepsinkomsten. Hoe kan men een dergelijke 
discriminatie tussen werknemers en zelfstandigen verantwoorden? Marco Van Hees 
stelde minister Van Peteghem meerdere malen de vraag ... maar die werd telkens 
ontweken.

3. DE HALVE WAARHEDEN VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer van 25 maart 2021 probeerde de minister van 
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Financiën het probleem te minimaliseren:

"Meneer Van Hees, u verwijst ook naar de berekeningen van de socialistische vakbond 
ABVV die onlangs in de pers werden gepubliceerd. Uit deze berekeningen blijkt dat de 
betrokken belastingplichtigen tussen 1.000 en 1.500 euro aan extra belastingen zouden 
moeten betalen. Ik heb deze berekeningen van het ABVV niet gezien, maar de sociale 
secretariaten hebben hun eigen berekeningen al gemaakt. Zij komen tot heel andere 
resultaten dan het ABVV, vooral voor de laagste lonen. Ik betreur het dan ook dat 
dergelijke onjuiste informatie wordt verspreid. Dit leidt alleen maar tot onnodige 
bezorgdheid bij de betrokken belastingbetalers.”1

Uit onze berekeningen blijkt echter dat als we een werknemer nemen die het 
gemiddelde loon verdient (3.700 euro/maand bruto, hetzij 2.300 euro/maand netto 
voor een alleenstaande) en van mei tot december 2020 tijdelijk werkloos was, een 
belastingtoeslag van 1.364 euro moet betalen.

En de belastingtoeslag bedraagt meer dan 1.500 euro vanaf een brutoloon van 4.000 
euro/maand, wat overeenkomt met een nettoloon van 2.430 euro/maand.

4. HET WETSVOORSTEL VAN DE PVDA
Het wetsvoorstel van de PVDA voert een afzonderlijke belasting van 15% in voor 
tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Het streeft drie doelen na:

    1. discriminatie tussen zelfstandigen en werknemers voorkomen;

    2. voorkomen dat de gezinnen die het nu al lastig hebben door de gedeeltelijke 
stopzetting van de economische activiteit (coronacrisis), een belastingtoeslag moeten 
betalen;

    3. het inkomensverlies dat bij tijdelijke werkloosheid wordt geleden drastisch 
verminderen.

De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat de op die uitkeringen toepasselijke 
belastingvoet niet hoger zou zijn dan het percentage dat in het kader van de 
bedrijfsvoorheffing aan de bron wordt ingehouden, namelijk 15%. Zo kunnen we 
vermijden dat de gezinnen die het nu al lastig hebben door de gedeeltelijke 
stopzetting van de economische activiteit (coronacrisis), een belastingtoeslag moeten 
betalen.

5. SLECHT NIEUWS KAN NOG MEER SLECHT NIEUWS 
VERBERGEN

De belastingtoeslag is het meest zichtbare aspect van de belastingvalkuil waarmee 
tijdelijk werklozen worden geconfronteerd.

1 De Kamer van Volksvertegenwoordigers, plenumvergaderiing van 25 maart 2021 
integraal verslag -  https://www.dekamer.be/doc/PCRI/html/55/ip094x.html
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Maar ongeacht de belastingtoeslag moeten we ook rekening houden met het totale 
verlies aan netto-inkomen dat deze werknemers lijden. Naast het verlies aan bruto-
inkomen (de uitkeringen zijn lager dan het loon), is er ook de belastingfactuur.

Het wetboek inkomstenbelasting (artikelen 146 WIB 92 en volgende) voorziet in een 
belastingvermindering op vervangingsinkomen waardoor men, in principe, die valkuil 
kan vermijden. Maar die vermindering is niet aangepast aan de situatie van tijdelijke 
werkloosheid. Deze vermindering wordt namelijk beperkt zodra het totale jaarlijkse 
inkomen meer dan 23.710 euro bedraagt en ze wordt zelfs helemaal afgeschaft 
wanneer het jaarlijkse inkomen meer dan 29.600 euro bedraagt.

Bijgevolg worden voor een werknemer met een gemiddeld loon de 
werkloosheidsuitkeringen bij het loon opgeteld en aan een marginale voet van 45% 
belast. Dat is enerzijds heel wat meer dan de bedrijfsvoorheffing van 15%, en 
anderzijds leidt deze hoge belasting tot een zeer aanzienlijk verlies aan netto-
inkomen, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.

6. BEREKENINGSVOORBEELD

a) Situatie

Peter is arbeider. Hij is fiscaal alleenstaande en woont in Antwerpen, waar de 
gemeentelijke opcentiemen 8% bedragen. Hij verdient 3.700 euro bruto per 
maand, of 2.300 euro netto per maand. Dit is het gemiddelde loon in België.

Peter was wegens corona tijdelijk werkloos van mei tot december 2020. Voor 
elke maand werkloosheid, daalde zijn brutoloon van 3.700 euro naar 2.075 
euro. Op deze werkloosheidsuitkering werd aan de bron een bedrijfsvoorheffing
van 15% afgehouden.

b) Belastingtoeslag

Wanneer hij de definitieve belastingafrekening voor zijn inkomen in 2020 ontvangt, zal
Peter een serieuze belastingtoeslag moeten betalen.

Hij had immers een inhouding van 9.200,63 euro (6.725,26 euro op zijn loon, 2.334,54
euro op zijn werkloosheidsuitkering + 140,83 euro op zijn sociale bijdragen), maar zijn 
totale belastingaanslag bedroeg 10.564,56 euro.  Dat wil zeggen een te betalen 
toeslag van 1.363,93 euro.

c) Totaal verlies aan netto-inkomen

Naast de belastingtoeslag is er het inkomensverlies als gevolg van de tijdelijke 
werkloosheid van Peter van mei tot december 2020. Over het hele jaar bedraagt het
netto-inkomensverlies 3.482,58 euro. Dit betekent een verlies van 497,51 euro per 
maand werkloosheid.

De belastingtoeslag bovenop het verlies aan bruto-inkomen vormt dus een bijzonder 
zware belasting. Bovendien verliest Peter tijdens de maanden werkloosheid ook zijn 
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maaltijdcheques. Gelukkig behoudt hij zijn eindejaarspremie (dertiende maand) 
dankzij vakbondsonderhandelingen in zijn sector, anders zou hij zoals zijn buurvrouw 
die in een andere sector zonder gelijkstelling werkt, nog meer inkomen verloren 
hebben.

BIJLAGE - DETAILS VAN DE BEREKENING

3.700 euro bruto

7 maanden werkloosheid

Nettoverlies over het jaar: 3.482,58 euro

Nettoverlies per maand werkloosheid: 497,51 euro

Te betalen belastingtoeslag: 1.363,92 euro
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Voorbeeld 1: € 3.700 bruto (gemiddeld loon) - 7 maanden corona-werkloosheid

0,00 74,17 26
Werkloosheidstoeslag 0,00 5,63 26 146,38 146,38

0,00 10,00 26 260,00
Vergoeding 0,00 0,00
Totaal Bruto
RSZ 483,59
Belastbaar
Bedrijfsvoorheffing 885,28 15,00 % 311,22 27,84 % 650,01

35,21
Netto
Nettoverlies 532,34 611,13

497,51

21,67 %

Tewerkgesteld
Volledige
Maand

Werkloosheid
corona
Volledige
Maand

7 maanden
Werkloosheid
In de loop
Van het jaar

Dagelijks
Bedrag

Aantal 
dagen

Maandelijks
Bedrag

Belasting
TOTAAL
eind

Maandelijks
Bedrag

Werkloosheid 
basisuitkering 1 928,42 1 928,42

Jaarlijkse
Werkloosheidspremie

3 700,00
3 700,00 2 074,80 2 334,80

3 216,41 2 074,80 2 334,80

Bijzondere bijdrage
sociale zekerheid

2 295,92 1 763,58 1 684,79

Totaal definitief nettoverlies
In de loop van het jaar 3 482,58
Definitief nettoverlies
Per maand werkloosheid
Definitief nettoverlies per
maand werkloosheid (%)
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Maandelijks Bruto
RSZ 483,59
Werkbonus 0,00
Belastbaar 4
Bedrijfsvoorheffing 885,28 4
BV Schaal 911,28
BV Vermindering Alleenstaande 26,00
Vermin. werkbonus 0,00
Bijz. bijdr. Soc. zek. 35,21 4 140,83
Netto
Vakantiegeld
Sociale bijdragen 458,27
Belastbaar 1
BV Vakantiegeld 1
Eindejaarspremie
RSZ 483,59
Belastbaar 1
BV EP 53,50 % 1

TOTAAL 140,83

Tijdelijke werkloosheid
Basisuitkering 74,17 7,00
Toeslag 5,63 € per dag 5,63 146,38 7,00

10,00 104,00
Totaal belastbaar
Bedrijfsvoorheffing 15 %

TOTAAL bedrijfsvoorheffing 

Belastbaar
Jaarinkomen

Jaarlijkse
Bedrijfs-
Voorheffing

BBSZ
Jaar

3 700,00

3 216,41 12 865,64
3 541,12

2 295,92
6 760,43

6 302,17 6 302,17
1 463,36 1 463,36
3 700,00

3 216,41 3 216,41
1 720,78 1 720,78

22 384,22 6 725,26

Bedrag 
per dag

Bedrag 
per maand 
(X 26)

Bedrag per 
jaar

1 928,42 13 498,94
1 024,66

Eenmalige premie
10 € per dag vanaf 53e dag
Maart tot oktober 2020 1 040,00

15 563,60
2 334,54

9 059,80
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Tijdelijke werkloosheid  + 15.563,60
Totaal belastbaar inkomen 33.067,82

Schijf 0,01 tot 13.440 25,00 % 3.360,00
Schijf 13.440 tot 23.720 40,00 % 4.112,00
Schijf 23.720 tot 41.060 45,00 % 4.206,52
Schijf > 41.060 50,00 % 0,00
Totaal 11.678,52

Vrijgestelde totalen 8.990,00
Schijf 0,01 tot 9.450 25,00 % 2.247,50
Totaal 2.247,50

Belasting 9.431,02

0,00
Verminderde belasting 9.431,02
Gemeentebelasting 8 %  + 754,48

10.185,50
Bedrijfsvoorheffing  - 9.059,80

1.125,70
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid 379,06
al ingehouden BBSZ  - 140,83

238,23
Te betalen saldo 1.363,92
Jaarlijks netto-inkomen 27.383,26

Belastingvermindering
Voor vervangingsinkomen
Werkloosheid

Belastingtarief (inclusief
Gemeentebelasting en BBSZ)
(in vergelijking met de lonen vóór 
aftrek van forfaitaire kosten 
+ werkloosheidsuitkeringen) 27,84 %
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