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Stijging netto-inkomen met 20% voor laagste lonen dankzij
tax shift
9de editie van Deloitte’s Europese salarisstudie
•

•

België staat niet langer in de top vijf van duurste landen voor werkgevers, maar blijft tot de duurdere
landen behoren. Dit komt door de onbegrensde werkgeversbijdragen en is vooral van toepassing voor
de hogere inkomens.
Daarentegen zien de laagste lonen hun netto-inkomen stijgen dankzij de taks shift. Een Belgische
werknemer met werkende partner en twee kinderen ten laste, die een brutoloon verdient van 25.000
EUR per jaar ziet zijn nettoloon stijgen met 20,07% of 3.293,02 EUR ten opzichte van 2015.

Brussel, 1 december 2018
Deloitte maakt vandaag de resultaten van de negende Europese salarisstudie bekend. Dit
grootschalig onderzoek vergelijkt de loonkosten, nettolonen en het netto beschikbaar inkomen in
maar liefst 19 landen. Uit de studie blijkt dat België niet langer in de top vijf van duurste landen
voor de werkgever staat dankzij de tax shift.
Sinds 2015 zien Belgische werknemers met een lager nettoloon opnieuw hun netto-inkomen stijgen met de
tax shift. Daarmee zakt België van de tweede naar de zesde plaats in de Europese rangschikking en bekleedt
ons land een goede positie. Werknemers met gemiddelde en hogere inkomens blijven echter een laag nettoloon
overhouden. Dit komt door ons hoogste belastingtarief (53,5%, inclusief 7% gemeentebelasting) dat reeds
vanaf een relatief laag inkomen (39.660 EUR) wordt toegepast.
België niet langer in de top vijf van duurste landen voor de werkgever
De negende editie van de studie toont aan dat België competitiever wordt ten opzichte van de andere Europese
landen, zeker voor wat betreft de lagere lonen. De sociale zekerheidsbijdragen voor de werkgever daalden
dit jaar van 30.46% naar gemiddeld 27,36%. Als gevolg van de tax shift staat België dit jaar op de zesde
plaats in de rangschikking van de duurste landen, als we de loonniveaus van 25.000 EUR tot en met 125.000
EUR in aanmerking nemen (ten opzichte van de tweede plaats in 2015). Voor de lagere lonen bevindt België
zich nu zelfs in de middenmoot van de rangschikking (achtste plaats). Voor de hogere lonen (125.000 EUR)
stijgt België naar een 5e plaats in de rangschikking van duurste landen. Europese koplopers in sociale
zekerheidskost zijn Frankrijk, Zweden, Italië, Slovakije en Oostenrijk.
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“Een belangrijke conclusie is dat landen met onbegrensde sociale zekerheidsbijdragen, zoals België, het
moeilijk hebben om de salariskosten onder controle te houden waardoor ze inboeten aan competitiviteit”, stelt
Patrick Derthoo, Tax Partner bij Deloitte België.
Tax shift doet netto-inkomen stijgen voor laagste lonen
Een Belgische werknemer met werkende partner en twee kinderen en een brutoloon van 25.000 EUR ziet zijn
positie in de Europese rangschikking stijgen met maar liefst 12 plaatsen (van een 19de naar een 7de plaats) ten
opzichte van 2015. Deze werknemer ziet zijn nettoloon stijgen met 20,07% of 3.293,02 EUR stijgen. Een
alleenstaande zonder kinderen ziet zijn positie in de Europese rangschikking verbeteren van een 16de naar een
10de plaats. Deze werknemer ziet zijn nettoloon stijgen met 6,4% of 1.142,27 EUR ten opzichte van 2015.
Naarmate het brutoloon stijgt, verliezen Belgische werknemers opnieuw terrein ten opzichte van andere
Europese werknemers en bengelen bijna helemaal onderaan de ranglijst. Dat komt door het hoge marginale
tarief (53,5%) vanaf een relatief laag inkomen (39.660 EUR). Een toptarief van meer dan 50% is echter niet
uitzonderlijk in de onderzochte landen. Dat is onder meer ook het geval in Nederland, Zweden, Portugal en
Denemarken. Het toptarief in Europa bedraagt gemiddeld 44% en het gemiddelde inkomen waarop dit tarief
wordt toegepast bedraagt 95.904,53 EUR.
België scoort het slechtst op het vlak van nettosalaris polarisatie
In de studie werd dit jaar berekend in welke mate het nettosalaris mee stijgt indien het overeenkomstig
brutoloon zou stijgen, uitgedrukt in de nettosalaris polarisatiefactor. Een lagere polarisatiefactor betekent een
lager overeenkomstig netto-inkomen bij een stijging van het brutoloon en omgekeerd.
Uit de studie blijkt dat België de laagste nettosalaris polarisatiefactor heeft, gevolgd door Griekenland en
Denemarken. België scoort voor alle salarisniveaus het slechtst van de 19 onderzochte landen. Zwitserland
heeft daarentegen de hoogste nettosalaris polarisatiefactor voor alle onderzochte salarisniveaus.
“De polarisatiefactor is een belangrijke barometer om het ambitieniveau van je werknemerspopulatie te meten.
Hoe lager die is, des te minder zijn mensen gemotiveerd om meer te werken en dus te verdienen”, voegt
Patrick Derthoo toe.
Belangrijke fiscale voordelen voor niet-werkende partner in België
Dankzij het huwelijksquotiënt wordt een gehuwde belastingplichtige met een echtgeno(o)t(e) die geen
inkomen heeft, in België minder zwaar belast dan een alleenstaande belastingplichtige. België behoort tot de
top vijf landen die het grootste belastingvoordeel toekennen aan een niet-werkende partner.
De meeste onderzochte landen kennen ook een fiscaal voordeel toe aan werknemers met kinderen ten laste.
In dit opzicht scoort België ook goed.
In Nederland en Zweden wordt er opmerkelijk genoeg geen onderscheid gemaakt op basis van de persoonlijke
situatie van de belastingplichtige.
Kosten voor levensonderhoud en huisvesting nog altijd lager in Brussel dan in de hoofdsteden van
onze buurlanden
Om het netto beschikbaar inkomen te bepalen, berekent de salarisstudie van Deloitte het netto-inkomen
waarna een correctie wordt gemaakt door de huisvestingskost, de kosten voor levensonderhoud en de
kinderbijslag in aanmerking te nemen.
Belgische werknemers hebben een relatief goed netto besteedbaar inkomen als we lagere lonen in aanmerking
nemen, maar voor de hogere inkomens bevinden Belgische werknemers zich in de lagere helft van de
rangschikking. Belgische werknemers hebben wel altijd een hoger netto beschikbaar inkomen dan de
Nederlandse, Zweedse, Ierse, Engelse en Deens werknemers.
Duitsland en Luxembourg doen het slechter dan België voor de lagere en gemiddelde inkomens, maar vanaf
een salarisniveau van 75.000 EUR doen ze het beter dan België. In Zurich, Genève en Londen blijven de kosten

voor levensonderhoud en huisvesting het hoogst. In Warschau, Praag en Bratislava zijn deze het goedkoopst.
De kosten voor huisvesting zijn het goedkoopst in Athene, Warschau en Bratislava.
In Brussel zijn de kosten voor levensonderhoud en huisvesting nog altijd lager dan in de hoofdsteden van onze
buurlanden (Londen, Parijs, Luxemburg en Amsterdam).
Belgische belasting op passief inkomen onder de hoogste in 2018
De Europese salarisstudie gaat ook na hoe belastingbetalers verder worden belast nadat hun nettoloon op hun
bankrekening is gestort.
Omtrent de taxatie van passief inkomen (interesten, dividenden), bekleedt België opnieuw een 13de plaats voor
interesten en een 12de plaats voor dividenden. Het gemiddelde Europese belastingtarief voor interesten is
26,09% en voor dividenden is dat 26,04%. Dit belastingtarief bleef over het algemeen stabiel in de afgelopen
vijf jaar.
Ierland en Frankrijk verlagen dit jaar opvallend genoeg hun belastingen op interesten, respectievelijk van 39%
naar 37% en van 24% naar 12,80%. In Frankrijk moet er wel nog een aanvullende heffing van 17,2% worden
betaald (ten opzichte van 15,5% vorig jaar).
“De Franse regering doet heel wat inspanningen om de vermogens terug naar Frankrijk te halen. Niet alleen
de belasting op interesten en dividenden is aangepast, bovendien is de vermogensbelasting enkel nog van
toepassing op het onroerend vermogen. We zien ook dat België sinds 2018 een vermogensbelasting invoert
van 0,15% op bedragen boven 500,000 EUR op effectenrekeningen”, besluit Patrick Derthoo.
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