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Onze geschiedenis begrijpen

In 2004 en 2005 herdachten we feeste-

lijk het einde van de Tweede Wereld-

oorlog en onze bevrijding van het nazi-

juk. Terecht, want voor onze landen

betekende dit het einde van onmense-

lijke wreedaardigheden en het begin

van een tijdperk van vrede, algehele

welvaart en sociale vooruitgang.

We herdachten toen veel minder – en

we zullen weldra zien waarom – de

politieke keuzes die toen zowel in

België als in het merendeel van de West-

Europese landen werden gemaakt en

die de basis vormden van onze naoor-

logse samenlevingen. Het uitwerken

van een sterke sociale zekerheid is er

het meest in het oog springende voor-

beeld van, maar ook andere doorslagge-

vende keuzes verdienen het om her-

dacht te worden. Hoewel de legers van

de Sovjetunie en de Geallieerden een

einde maakten aan de oorlog, zijn het

de sociale zekerheid en de verzorgings-

staat die de vrede tot stand brachten.

Gedurende 30 jaar hebben gelijkheid,

rechtszekerheid, onderwijs, gezondheid

en bestaanszekerheid een vooruitgang

geboekt als nooit tevoren.

En dan is er nog een belangrijk gebeuren dat hele-

maal niet herdacht werd… En niet zonder reden:

het wordt verondersteld nooit te hebben plaatsge-

vonden, het wordt niet onderwezen in de geschie-

denislessen en zal het wellicht pas binnen vele

jaren worden. En het klopt dat er moeilijk een exac-

te datum op te kleven valt. De studie die wij u pre-

senteren toont het nochtans duidelijk aan: rondom

1980 kenden onze samenlevingen een dusdanig

belangrijke economische en politieke gedaante-

wisseling dat we haast van een verandering van

bewind kunnen gewagen. Deze gedaantewisseling

voltrok zich geruisloos, zonder publiek debat noch

volksraadpleging. En ze blijft het sociale model

waarin onze ouders en de meesten van ons

opgroeiden, ontwrichten.

Als men het er al eens over heeft, dan heeft men

het over een eenvoudige 'crisis' door de olieprijzen

of maakt men gewag van een 'mondialisering' zon-

der gezicht waarin we zouden moeten berusten.

Wij daarentegen denken dat er wel degelijk echte

keuzes gemaakt werden en dat vele keuzes niet de

goede keuzes waren. We blijven de ambitie koeste-

ren dat democratie betekent dat «we kunnen kie-

zen hoe we de wereld waarin we leven beter kun-

nen maken». We geloven dat het mogelijk is om

samen onze geschiedenis in handen te nemen; een

eerste stap daartoe is haar beter te begrijpen.

Franco Carminati – Attac Bruxelles 2

Philippe Van Muylder – ABVV Brussel 

Guy Tordeur – ACV Brussel 
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De personages

Het verhaal dat door de acht hoofdstukken van deze brochure en hun illustraties wordt verteld, voert hoofdzake-

lijk vijf 'personages' of groepen van sociale actoren ten tonele:

- de werknemers / werkneemsters

Loontrekkende, overheidsambtenaar of zelfstandige; met of zonder werk; dit zijn jij en ik: wij zijn het

die goederen produceren en diensten leveren. Wij – en onze syndicale organisaties – zijn het die het

naoorlogse sociale model hebben uitgebouwd; het is ook aan ons dat men vandaag vraagt flexibel

en competitief te zijn... Met onze belastingsgelden bezorgen we de overheid de hoofdmoot van haar

budgettaire middelen, het is de vrucht van onze arbeid die de gezinnen onderhoudt...

- de gezinnen

Dat zijn jij en ik, jouw grootmoeder, jouw achterneef en mijn buurvrouw. Dat zijn wij: wij zijn

in principe de hoofdpersonen van dit verhaal (de welgestelde gezinnen, gezinnen voor

wie rentes de kern van hun inkomen uitmaken, vormen slechts een zeer kleine min-

derheid)... Het is – in principe – in functie van onze noden dat de economie functio-

neert en dat de overheid keuzes maakt. Het is alleszins met onze inkomens dat we

per slot van rekening aankopen wat de bedrijven produceren. En het is tot ons dat

de economische discours gericht zijn die lijdzaamheid en gestrengheid prediken...

- de ondernemers

Zij beheren onze ondernemingen: zij beslissen wat er geproduceerd wordt en hoe, en of er al dan

niet geïnvesteerd wordt. Zij onderhandelen met de vakbonden over lonen en werkomstandigheden.

Zij trachten met de activiteiten van hun onderneming winst te realiseren, hetzij omdat het bedrijf van

henzelf is, hetzij – wat steeds meer het geval is - omdat ze de directieven moeten volgen van de eige-

naars van de bedrijven, de aandeelhouders....

- de aandeelhouders

Ze hebben niet steeds een bekend gezicht, en sommigen willen ons doen geloven dat het jij en ik zijn,

mijnheer en mevrouw Iedereen... In werkelijkheid worden de pensioenfondsen, de banken, de grote

kapitalen geleid door beheerders die een steeds grotere invloed uitoefenen op de ondernemingen

die ze bezitten, verkopen of aankopen... En op basis daarvan trachten ze ook hun macht te laten

gelden op de overheid.

- de overheid

Regeringen wisselen maar de overheid blijft – in principe – garant staan voor het respecteren van de

wet en de veiligheid van de burgers. De overheid had steeds een belangrijke rol in de economie, als

aankoper of investeerder, als openbaar werkgever, als uitvaardiger van handelswetten en sociale

wetten, als verantwoordelijke voor het budget en de fiscaliteit. De voormalige 'Belgische Staat' heeft

nu vele gezichten: Belgisch, gewestelijk, Europees... Hoewel de overheid in de afgelopen 60 jaar

sterk veranderd is, zou het een vergissing zijn te geloven dat ze niet meer tussenbeide komt, maar

daarover meer in het slothoofdstuk...
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Wat als u zou te weten komen dat onze samenleving in

werkelijkheid steeds rijker wordt? Wat als men u zou

aantonen dat we elk jaar meer rijkdom creëren dan het

jaar tevoren maar dat uw stuk van de taart steeds klei-

ner wordt? Wat als u zou vernemen dat de verlagingen

van 'lasten' en heffingen als enig effect hebben dat ze

de opbrengsten opblazen die nog nooit zo riant waren

als sedert deze «crisis»? Wat als u zou vaststellen dat

al deze maatregelen de winst bevorderen en dat deze

winst geen bijkomend werk creëert maar werkloos-

heid? Als we u nu eens zouden vertellen wat er werke-

lijk gebeurd is sedert 1944 tot op vandaag?

We kunnen de sociaal-economische geschiedenis van

ons land opdelen in twee grote periodes. De eerste

periode loopt van 1944 tot aan het einde van de jaren

1970; de tweede begint rondom 1980. Tussen beide

periodes is er de « crisis ». Na een algemene beschrij-

ving van deze twee historische periodes en van de cri-

sis die hen scheidt, stellen we u 8 fiches voor die

pogen de grote lijnen van onze economische geschie-

denis te verklaren. Elke fiche behandelt een specifiek

aspect van het economisch gebeuren. Zo bestuderen

we achtereenvolgens de aard van het kapitaal,

tewerkstelling en werkloosheid, de primaire verde-

ling, de secundaire verdeling, de sociale zekerheid, de

overheidsschuld en openbare financiën, de fiscaliteit en

de economische politiek. We zullen merken dat achter de

vaak zeer gespecialiseerde begrippen werkelijkheden

schuilgaan die perfect te begrijpen zijn door gewone ster-

velingen. En we trachten een antwoord te bieden op de

brandende vraag De Sociale Zekerheid: stoppen of door-

gaan?
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België 1945 - 2005
Wat er werkelijk gebeurde !

‘t Zijn harde tijden !

't Zijn harde tijden. De sterke groei in de naoorlogse

periode, de volledige tewerkstelling en de welvaart

van de gouden jaren kunnen we netjes opbergen bij

de mooie herinneringen. De fameuze olieshock van

de jaren 1970 en de economische crisis die daardoor

werd veroorzaakt, brachten ons terug bij de trieste

werkelijkheid: de verzorgingsstaat leefde boven zijn

stand, de staatsschuld explodeerde, de lonen stegen

te snel... Besparingen dringen zich op: voor ieder van

ons is het moment aangebroken om de riem aan te

halen. Daarom start bij de aanvang van de jaren 1980

een nieuwe fase in de sociaal-economische geschie-

denis van België.

Gelukkig staan we niet machteloos tegenover de crisis

die ons treft. We beschikken over remedies: aangezien

het de bedrijven zijn die werk creëren, moeten we de

bedrijven geven wat ze willen! Het openbreken van de

markten, privatiseringen en «lastenverlagingen» zullen

het economisch herstel mogelijk maken. En als we willen

blijven genieten van onze «sociale verworvenheden»

moeten we een kleine inspanning leveren door ons aan

te passen: interimwerk, flexibiliteit, contracten van

bepaalde duur, herstructureringen, loonstop en plafone-

ring van de sociale uitkeringen, dat is de prijs die we

moeten betalen om ons sociaal model te vrijwaren... 

Dit is in een notendop de sociaal-economische geschiedenis van België sedert 1945. Tenminste, zo luidt de officiële

versie. Maar wij twijfelen: wij denken dat deze versie, die zich al meer dan 20 jaar stiekem in ons bewustzijn nes-

telde, niet veel uitstaans heeft met wat er werkelijk gebeurde... 

Wat er werkelijk gebeurde...



De fiches zijn voorzien van illustraties. De schema's zijn bewust vereenvoudigd; 
ze tonen de basiselementen van de werkelijkheid zonder evenwel alle details ervan weer te geven.
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De twee grote periodes en de «crisis»

1945-1980: productiviteit en sociale staat
Toen de oorlog beëindigd was, bevond Europa zich

middenin een invloedsstrijd tussen de kapitalisten

uit het Westen en de communisten uit het Oosten.

Het moment is historisch: op welke economische en

sociale, nationale en internationale principes grond-

vesten we onze wederopbouw? De Europese linkse

partijen staan sterk. Om de communistische besmet-

ting te vermijden zijn de kapitalisten in het defensief

gedrongen en bereid tot tal van compromissen.

De nieuwe internationale economische regels die

tot stand komen, zijn het resultaat van deze

machtsverhouding die veeleer gunstig is voor de

werknemers. Deze regels, die het geldwezen onder

controle plaatsen, sporen de kapitalisten ertoe aan

om te investeren in de bedrijven. Onze economie is

in volle groei en er is genoeg werk voor iedereen.

De hamvraag is dan de verdeling van deze rijkdom

tussen hen die ze voortgebracht hebben – de werk-

nemers – en zij die geïnvesteerd hebben. 

Binnen elke staat zal deze verdeling het voorwerp zijn

van grote sociale compromissen. Deze compromissen

vooronderstellen de erkenning van een sociaal repre-

sentatief orgaan – de vakbonden – en van een

methode van sociaal overleg – de collectieve onder-

handelingen. In België neemt dit compromis de

gedaante aan van het Sociaal Pact van 1944, dat tij-

dens de bezetting werd voorbereid door vakbonden

en patroons. Dit pact steunt op het principe van geven

en nemen. Werknemers verbinden zich ertoe om pro-

ductief te werken en niet alle macht op te eisen, werk-

gevers verbinden zich ertoe om de voortgebrachte

rijkdom evenwichtig te verdelen en dit in de vorm van

sociale bijdragen. Voortaan stijgen de lonen even snel

als de rijkdom, het aantal verlofdagen stijgt, de werk-

tijd vermindert, en toch verhindert dit alles niet dat de

investeerders grote winsten realiseren.

Tijdens deze periode opteren de regeringen met

veel succes voor een economisch herstelbeleid. Ze

lenen want ze menen dat ze met dit geleende geld

voldoende rijkdom zullen genereren om deze 

leningen terug te betalen. En het werkt. De werkloos-

heid daalt. De collectieve acties van de vakbonden lei-

den tot een eerlijkere verdeling van de voortgebrachte

rijkdom. En met de winsten stijgen ook de lonen. Door

de herverdelingen, de sociale bijdragen en de belastin-

gen profiteert een zo groot mogelijk aantal mensen van

deze dynamiek. De sociale zekerheid verzekert ons

meer en meer tegen een hele reeks van risico’s inzake

gezondheid, ouderdom, ontslag,… De overheidsdiens-

ten ontwikkelen zich: steeds meer burgers krijgen toe-

gang tot diensten die lange tijd voorbehouden waren

aan de rijkere lagen van de bevolking.



1980: het voorwendsel van de crisis
In het midden van de jaren 1970 explodeert de olie-

prijs. Wagens vallen stil en

fabrieken zitten met toren-

hoge energierekenin-

gen. Het aantal faillis-

sementen neemt toe.

Sommige belan-

gengroepen grij-

pen dit alles

aan om het

systeem

in vraag

te stel-

len dat

de afgelo-

pen dertig

jaar zijn vruchten had afgeworpen. Deze economi-

sche actoren willen de winstmarges herstellen die

maar blijven afkalven. In het midden van de jaren

1960 stelden de kapitalisten – de investeerders dus –

vast dat hun winsten afnamen. Hun investeringen

brachten minder op dan tevoren. Het probleem van

de energiekosten was slechts het zichtbare gedeelte

van de ijsberg. De voornaamste bekommernis

van de kapitalistische investeerder is een

hoge winstmarge herstellen. Stellen

we ons even in de plaats van

een investeerder: sedert het

einde van de oorlog had

die zich tevreden moeten

stellen met compromis-

sen die een zekere her-

verdeling van de voort-

gebrachte rijkdom-

men tot stand

brachten. Nu

komen andere

elementen, waaron-

der een stijging van de ener-

giekosten, dit evenwicht verstoren.

Voor hem wordt het tijd dat deze crisis,

die voor alles een crisis van zijn winst is,

stopt. De winstmarges herstellen, dat is

het doel van het neoliberale offensief dat

zich aankondigt en dat het sociale compromis

en zijn actoren zal aanvallen: de overheid, de

vakbonden, de werknemers…

1980-2005: neoliberalisme en competitiviteit
De neoliberale aanval is globaal: alle elementen van

het naoorlogse sociale compromis worden gevi-

seerd. Het economische en monetaire systeem dat

na afloop van de oorlog onderhandeld was, wordt

unilateraal door de Verenigde Staten vernield. Alle

internationale en nationale compromissen springen

een voor een.

- Wijziging van economisch systeem
Voortaan zijn het niet langer de overheden die hun

voorwaarden opleggen aan investeerders, het zijn

de investeerders die hun vestigingsplaatsen kiezen.

Investeerders zijn niet meer gebonden om op «pro-

ductieve» wijze in de economie te investeren: spelen

op de beurs en speculeren blijkt vaak rendabeler

dan het ontplooien van een activiteit in de reële eco-

nomie. Dit is het begin van een contrarevolutie. De

aard zelf van ons economisch systeem wijzigt: door

de regels op internationaal en vervolgens ook natio-

naal niveau te veranderen, creëerden onze regerin-

gen een nieuw soort kapitalisme.
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- Aanval tegen de werkenden
Tijdens de oliecrisis (een stijging van de prijzen voor

petroleumproducten en van de lonen die via de index

gekoppeld waren aan die petroleumproducten) kost-

ten de lonen te veel aan de bedrijven en dit ten nade-

le van hun winsten. Om die terug op te krikken, wor-

den de lonen geblokkeerd. Maar denkt u dat men

deze restricties ophief eens de crisis bedwongen was,

eens de winstmarges van voor de crisis hersteld

waren? Uiteraard niet. De investeerders hebben hun

lesje wel geleerd. Zo'n avontuur willen ze niet meer

meemaken: voortaan zijn het de sociale partners en

de loontrekkenden die het risico dragen dat eigen is

aan het kapitalisme. De investeerder eist een gega-

randeerd rendement op

zijn investering. De

opbrengsten mogen

hem niet teleurstellen.

Indien wel, dan laten de

nieuwe financiële regel-

gevingen en het

arbeidsrecht hem toe

om elders zijn geluk te

beproeven…. Dit is het

tijdperk van uitzend-

werk, contracten van

bepaalde duur, over-

werk, delocaliseringen…  

- Aanval tegen de staat en de sociale zekerheid
We moeten minder uitgeven, minder investeren, pri-

vatiseren en de belastingen verlagen. De liberale

politiek verstikt de staat om de liberale doelstelling

te kunnen halen: de machtsverhoudingen opnieuw

doen doorslaan in het voordeel van de investeerders.

De neoliberalen willen ook de pijler van de verzor-

gingsstaat vernietigen: onze sociale zekerheid. In

onze landen die steeds maar rijker worden willen ze

ons doen geloven dat we ons de solidariteit die we

konden opbrengen in 1945, toen alles in puin lag,

niet meer kunnen veroorloven! In onze landen die

steeds maar rijker worden zouden we ons zelf moe-

ten kunnen veilig stellen voor de risico’s van het

leven. Wat uiteraard

voor het merendeel

van de bevolking

onmogelijk is. Maar de

periode die aanbrak

bij het begin van de

jaren 1980 heeft zijn

eigen logica: een

samenleving van

ongelijkheid en werk-

loosheid, dat zeker,

maar ook een samen-

leving die hoge winst-

marges garandeert.
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Niet allemaal rozengeur en maneschijn!

De periode van het begin van de jaren 1950 tot het einde van

de jaren 1960 is zowat het gouden tijdperk van de Belgische

naoorlogse samenleving. Men heeft het wel eens over the

golden sixties, de gouden jaren zestig... Zoals we gezien

hebben, wordt deze periode gekenmerkt door een toename

van het individuele en collectieve welzijn van een groot deel

van de bevolking via de uitbouw van de openbare diensten

en van de collectieve infrastructuur, een veralgemening van

de toegang tot televisie, auto's en elektrische huishoudelij-

ke apparaten, een vermindering van de arbeidsduur...

Maar opgelet! Deze grotere materiële welvaart kwam niet

zomaar uit de lucht vallen! Deze welvaart was het resultaat

van een onophoudelijke strijd, van steeds nieuwe conflicten

en onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers. De

verdeling van de voortgebrachte rijkdom bleef het knoop-

punt van de relatie arbeid/kapitaal. Soms moesten de werk-

nemers het wapen van de algemene staking ter hand nemen

om zich te laten horen. De repressie van dit protest was

soms zeer hevig.

Anderzijds leefden en werkten tienduizenden werknemers,

voornamelijk immigranten, in vaak onaanvaardbare omstan-

digheden. Denken we maar even aan de vele slachtoffers in de

mijnen.

Uiteindelijk bleef de samenleving van de jaren 1950 en 1960 in

vele opzichten veeleer conservatief, zoals inzake de gelijkheid

tussen mannen en vrouwen, het uiten van de seksuele

geaardheid, de ecologie, het verantwoord consumeren,...
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De context
Op 22 juli 1944 ondertekenden 44 landen in Bretton

Woods een historisch akkoord met als doel het naoorlog-

se financiële en monetaire systeem te herorganiseren.

De akkoorden van Bretton Woods wilden het mondiale

monetaire en financiële systeem stabiliseren en het eco-

nomische herstel bevorderen van de landen die schade

leden in de Tweede Wereldoorlog. Ze waren het resultaat

van een hevige machtstrijd tussen de Verenigde Staten

en Groot-Brittannië omtrent de economische wereldhe-

gemonie. Twee stellingen botsten er toen met elkaar

– die van John Maynard Keynes en die van Harry Dexter

Whites. De Britse economist en diplomaat Keynes streef-

de naar het regelen van de markt door de overheid, een

economische groeipolitiek met het oog op een volledige

tewerkstelling en het instellen van een echte wereld-

munteenheid, de bancor. Dexter White was een hoge

Amerikaanse ambtenaar en streefde naar een zo groot

mogelijke liberalisering van de wereldhandel en naar een

grotere stabiliteit van de financiële en monetaire mark-

ten. Uiteindelijk haalde deze visie het.

De inhoud van dit akkoord
De belangrijkste beslissing die resulteerde uit deze

akkoorden was het opgeven van de goudwisselstandaard

en het instellen van een systeem van vaste wisselkoersen

tussen de diverse munten. 

Voorheen was het zo dat overheden die geld wilden uitge-

ven eenzelfde tegenwaarde aan goud in reserve dienden

te hebben. Met de akkoorden van Bretton Woods konden

de verschillende landen als standaard zowel de dollar als

goud nemen. Doordat de Verenigde Staten meer dan 80%

van de wereldgoudreserves in handen hadden, werd de

Amerikaanse dollar geleidelijk aan het referentiepunt. De

andere munten werden er voortaan deels aan gekoppeld.

Dit akkoord bevestigt dus de dominantie van de

Amerikaanse dollar in de wereldeconomie.

Dit akkoord leidde ook tot de oprichting van twee interna-

tionale instellingen: het Intern Monetair Fonds (IMF) en

de Wereldbank (IBWO)

De ineenstorting van het systeem
Op 15 augustus 1971 verbreken de Verenigde Staten unila-

teraal dit akkoord, ze schrappen de convertibiliteit van de

dollar in goud en stellen opnieuw een systeem in van vari-

abele wisselkoersen. Men moet weten dat de Verenigde

Staten al enige tijd een omvangrijk handelsdeficit kenden,

wat wil zeggen dat ze op de wereldmarkt veel meer goede-

ren kopen dan er te verkopen. Wereldwijd circuleren mil-

jarden dollars terwijl de Verenigde Staten niet voldoende

goudreserves hebben om die enorme hoeveelheid dollars

te dekken. Door de goudconvertibiliteit te schrappen ver-

mijden ze dat ze vanaf dan de wereld hun schulden zou-

den moeten terugbetalen.

Door het systeem van vaste wisselkoersen te schrappen,

leggen ze de basis van een fundamenteel element van het

neoliberalisme: het vrijmaken van kapitalen... Het betreft

inderdaad een van de eerste maatregelen die door de aan-

hangers van het neoliberalisme werden uitgewerkt om de

financiële markten te ontregelen. Van dan af kunnen spe-

culanten vrij 'spelen' met de wisselkoersen om enorme

financiële winsten te genereren zonder rekening te hou-

den met de gevolgen hiervan voor het wereldwijde mone-

taire systeem.

Van de financiële stabilisering tot het neokolonia-

lisme van de schuld
Anderzijds hebben de Wereldbank en het Internationaal

Monetair Fonds geleidelijk aan afstand genomen van de

taken die hen aanvankelijk werden toebedeeld: de stabili-

sering van de wisselkoersen om monetaire chaos te vermij-

den en de financiering van de naoorlogse wederopbouw.

In het begin van de jaren 1980 drongen deze instellingen

zich op als krachtige instrumenten ten dienste van het

transnationale kapitalisme. Door 'structurele aanpassin-

gen' in te roepen legden ze de afhankelijke en met schulden

beladen landen op om subsidies aan basisproducten te

schrappen, de overheidsuitgaven drastisch terug te schroe-

ven, de plaatselijke markten open te stellen voor buiten-

landse producten, openbare diensten te privatiseren...

Deze twee internationale financiële instellingen, die diep-

gaand ondemocratisch zijn en volledig onder de plak van

de Verenigde Staten staan, zijn in de plaats getreden van

instellingen die zij van alle inhoud en slagkracht ontdeden,

zoals de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel

en Ontwikkeling (UNCTAD) of het Ontwikkelings-

programma van de Verenigde Naties (UNDP). Deze instel-

lingen hangen beide af van de Verenigde Naties (UNO) en

zijn dus a priori democratischer.

De akkoorden van Bretton Woods:
het instellen van een internationaal

monetair systeem.
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1944 – 1980: industrieel kapitalisme
Onze investeerder zal na verloop van tijd rijkdom

accumuleren in de vorm van geld. Als hij

met dit geld niets aanvangt, zal het in

waarde verminderen. Dus gaat hij pro-

beren zijn geld te laten rende-

ren… door het opnieuw te inves-

teren.

Waarom kiest hij ervoor om in

België en in ondernemingen te

investeren? Tot het einde van de

jaren 1970 bestaat er een wettelijk

kader inzake de circulatie van kapi-

taal. Het zorgt er voor dat het voor

de investeerder voordeliger is om zijn

geld opnieuw te investeren in België

dan het te laten circuleren en te doen

opbrengen op de internationale

financiële markten. Met andere

woorden, de rijkdom van de kapi-

talisten wordt een motor van indus-

triële en economische ontwikkeling. Dit

systeem leidt tot het oprichten van ondernemingen

en tot de creatie van tewerkstelling.

11

Fiche 1
Aard van het kapitaal

Industrieel kapitalisme / financieel kapitalisme

Waar gaat het over?
De productie van een goed vergt verschillende elemen-

ten: arbeid, grondstoffen en productiemiddelen. Een

onderneming is de plaats waar deze drie elementen

verenigd zijn. Een geproduceerd goed wordt vervolgens

verkocht op de markt of verdeeld op andere dan han-

delcircuits (publieke of private circuits).

Nemen we als voorbeeld een bedrijf dat auto's fabri-

ceert. Wanneer een auto op de markt wordt verkocht,

vloeit er als tegenwaarde een bepaalde geldsom

terug naar de onderneming. Met dit geld kunnen de

werknemers betaald worden voor het geleverde werk 

en worden ook de grondstoffen en de productiemid-

delen vergoed. Tenslotte gaat ook een deel van dit

geld naar de investeerders. Waarom ? In een kapitalis-

tisch systeem zijn de productiemiddelen en de

grondstoffen privé-eigendom van bepaalde indivi-

duen. Voor het oprichten van de onderneming en het

samenbrengen van de diverse elementen die nodig

zijn voor het bouwen van een auto, was er een inves-

teerder nodig die een bepaalde geldsom (kapitaal) in

de onderneming bracht en er ook iets voor terug eist,

namelijk de winst.
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1980 – 2005: 
financieel kapitalisme

In de jaren 1980 verandert

deze situatie! Onze

investeerder kan vrij

geld uit België wegha-

len om het te investe-

ren daar waar er min-

der beperkingen zijn,

waar de rentabiliteit

hoger is.

De rijkdom die in

België wordt voortge-

bracht zal dus niet

noodzakelijk meer de

bron zijn van economische

activiteit en van het oprichten

van ondernemingen: een

steeds groter deel van het kapi-

taal wordt geïnvesteerd op de

financiële markten. En de werkloos-

heid explodeert...

De breuk…
Tot aan het einde van de jaren 1970 verzekert een

wettelijk kader de ontwikkeling van industrieel kapi-

taal. De winsten worden in hoofdzaak opnieuw geïn-

vesteerd in economische activiteiten: fabrieken wor-

den uitgebouwd, de productie wordt opgedreven,

nieuwe machines worden aangekocht... In de jaren

1980 verschijnt de logica van het financiële kapitaal:

de rijkdom die voortgebracht wordt door de econo-

mische activiteit wordt niet langer meteen geïnves-

teerd in de productieactiviteit maar op de financiële

markten. De winsten zorgen niet langer voor werkge-

legenheid: ze dienen enkel ter speculatie, om de rijk-

dommen van hun eigenaars te vergroten.

Deze verandering is het resultaat van een keuze die

werd opgedrongen door de bezitters van het kapitaal.

De vermindering van de groei en van de rentabiliteit

brengt de kapitalisten ertoe om het systeem op te bla-

zen en een ander systeem uit te werken dat hen zal in

staat stellen om een hogere winstmarge te realiseren.

Deze breuk voltrekt zich door een fundamentele wijzi-

ging van de spelregels en regelgevingen van de mone-

taire en financiële markten.

De rentabiliteit van het kapitaal is verzekerd; de

tewerkstelling is verzwakt.
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Laten we vervolgens enkele courante maar vaak ook ver-

keerdelijk gebruikte begrippen aflijnen. De actieve

bevolking is slechts een deel van de bevolking op actieve

leeftijd:

1. de bevolking op actieve leeftijd : het geheel van per-

sonen die de leeftijd hebben om te kunnen werken.

De Europese Commissie veralgemeende de keuze om

te aanvaarden dat deze leeftijd zich uitstrekt van 15 tot

64 jaar. Deze keuze is gestoeld op sterke ideologische

gronden en is zeer zeker betwistbaar, maar het zijn

vandaag deze leeftijdsgrenzen die gehanteerd wor-

den. Binnen de bevolking op actieve leeftijd onder-

scheiden we drie categorieën:

o personen die werk hebben (bezoldigd of zelfstandig)

o personen die werk zoeken (in

principe zijn dit werklozen)

o personen die geen werk

hebben maar ook geen

werk zoeken, ongelukkig

bestempeld als'inactieven':

studenten, huisvrouwen en

huismannen, bruggepen-

sioneerden, zij die er van

afzien werk te zoeken…

2. de actieve bevolking: het geheel van personen die

werken en het geheel van personen die werk zoe-

ken, of met andere woorden iedereen die wil wer-

ken.

Daarnaast zijn er ook sterk verschillende graadmeters:

3. Tot in de jaren 1990 had men het vooral over de

werkloosheidsgraad: de verhouding tussen het

aantal werklozen en de actieve bevolking.

4. Vandaag heeft men het steeds vaker over de

tewerkstellingsgraad: de verhouding tussen het

aantal werkende personen en de bevolking op

actieve leeftijd.
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Fiche 2
Tewerkstelling en werkloosheid
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Waar gaat het over?
Laten we vooreerst preciseren dat er een duidelijk

onderscheid is tussen arbeid en werk, hoewel deze

begrippen door elkaar gebruikt worden. Ik 'geef' mijn

arbeid en ontvang in ruil werk, dat wil zeggen een

geheel van rechten dat veel meer omvat dan enkel het

loon (denken we maar aan recht op sociale zekerheid,

op rusttijden, regels met betrekking tot het welzijn op

het werk, recht op een collectieve vertegenwoordi-

ging,...). Het is nuttig dit voor ogen te houden om uit

impasses te geraken of om vicieuze cirkels te vermij-

den: het is legitiem te streven naar werk voor iedereen

en tegelijkertijd te verlangen dat de plaats en de

greep van de arbeid in en op ons aller leven beperkt

wordt.

Naast kapitaal (fiche 1) is arbeid de andere motor van economische productie. Men zou

zelfs kunnen stellen dat het de eerste motor is: men kan zich inbeelden rijkdom te

creëren met arbeid en zonder kapitaal... maar niet het omgekeerde. In fiche 8 zullen we

het tewerkstellingsbeleid onderzoeken; in wat hier volgt besteden we aandacht aan de

omvang van de tewerkstelling en de werkloosheid in de drie periodes van ons verhaal.



1. De evolutie van het volume aan werkgelegenheid

heeft uiteraard een effect op de evolutie van de

werkloosheid. Als de tewerkstelling stijgt (dankzij

economische groei, de ontwikkeling van openbare

diensten, het inperken van de arbeidstijd,...) daalt

de werkloosheid. Maar tewerkstelling is niet de

enige factor. We stellen overigens vast dat de werk-

loosheid en tewerkstelling beide tegelijkertijd kun-

nen stijgen! 

2. De tweede factor die de werkloosheid kan doen

toenemen, is de toename van de actieve bevolking.

Omgekeerd, om de werkloosheid te bestrijden was

een mogelijk beleid het afbouwen van de actieve

bevolking (leerplicht tot 18 jaar, prepensioenen...).

DRIE FACTOREN BEÏNVLOEDEN DE 
TEWERKSTELLING

1. De economische groei (of met andere woorden de

hoeveelheid voortgebrachte rijkdom): om meer te pro-

duceren zijn er in principe meer werknemers nodig.

Maar opgelet, deze groei is hoegenaamd geen

'natuurlijk gegeven': de overheid kan een rol spelen

om die te versnellen of te vertragen (zie fiche 8).

2. De productiviteit meet in hoeveel uren een bepaalde

hoeveelheid rijkdom wordt geproduceerd; deze pro-

ductiviteit stijgt voortdurend (aan een historisch

tempo van ongeveer 2% per jaar). Wanneer de toe-

name van de productiviteit even sterk is als de groei,

neemt de werkgelegenheid niet toe (er wordt meer

maar ook sneller geproduceerd...).

3. De gemiddelde arbeidsduur, die op haar beurt afhan-

kelijk is van de wettelijke of conventionele arbeids-

duur, van het min of meer frekwent beroep doen op

'deeltijdse arbeid' en bovendien ook van het res-

pecteren van de uurregelingen en de frekwentie

van overuren.

1. Vooreerst is er de evolutie van de totale bevolking

(overlijdens, geboortes, migratiesaldo) en de leef-

tijdsstructuur (welk deel van de bevolking de leef-

tijd heeft om te kunnen werken). Dit zijn de demo-

grafische factoren.

2. Verder is er de geneigdheid van personen op

actieve leeftijd om te willen werken: wat zorgt er

bijvoorbeeld voor dat in bepaalde periodes vrou-

wen zich al dan niet zullen engageren om aan de

slag te gaan en aan de slag te blijven? Sociale nor-

men, maar ook de inkomens van de gezinnen (als

de lonen laag zijn, zijn er wellicht twee inkomens

nodig...), of het aantal echtscheidingen. De ver-

houding tussen de actieve bevolking en de bevol-

king op actieve leeftijd noemt men de activiteits-

graad.
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TWEE FACTOREN BEÏNVLOEDEN DE ACTIEVE

BEVOLKING
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We stellen dus vast dat werk en werkloosheid niet zomaar communicerende vaten zijn: ze vormen slechts twee van

de drie gehelen binnen de bevolking op actieve leeftijd.

De werkloosheid is het verschil tussen de actieve bevolking en het beschikbare werk, en ze evolueert dus in functie

van twee grootheden die op hun beurt afhankelijk zijn van verschillende factoren:

TWEE GROOTHEDEN BEÏNVLOEDEN DE WERKLOOSHEID: DE TEWERKSTELLING EN DE ACTIEVE BEVOLKING

Met deze begrippen kunnen we de evolutie

van de tewerkstelling (en werkloosheid) in

België sedert 1945 begrijpen.

Actieve bevolking, tewerkstelling, werkloosheid

Actieve bevolking (schaal links) (1)

Interne tewerkstelling (schaal links) (2)

Ondertewerkstelling (schaal rechts)(3=1-2)

Werkloosheid (schaal rechts)
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De werkloosheid kort na de Tweede Wereldoorlog

vermindert snel (België was niet geheel verwoest en

de economie startte vrij snel weer op), en zal stabiel

en zeer laag blijven tot in 1973. Hoe komt dit? 

• De werkgelegenheid groeit langzaam (van 3,4 tot 3,7

miljoen jobs); deze stabiliteit komt voort uit het feit dat

de snelle groei (tussen 4 en 5% per jaar, wat betekent

dat de nationale rijkdom meer dan verdubbelt op 25 jaar

tijd) gecompenseerd wordt door een bijna even snelle

groei van de productiviteit: tijdens een werkuur in 1973

wordt meer dan het dubbele geproduceerd dan in 1950.

• De actieve bevolking evolueert weinig: de babyboo-

mers (de talrijke naoorlogse geboortes) zullen pas

eind jaren 1960 op de arbeidsmarkt terechtkomen. En

de activiteitsgraad verandert nauwelijks: tal van fami-

lies redden het nog met een enkel inkomen...

• De arbeidsduur vermindert aanzienlijk

door de veralgemening van de 5-

dagenweek en de 40-urenweek,

nadien 38-uren week in het meren-

deel van de economische secto-

ren.

Totaalbeeld: de werkloosheid

blijft op zijn bodemniveau,

tussen 1,5 en 3%. De 'vol-

ledige tewerkstelling'

is overigens een officië-

le doelstelling van zowel

de regeringen als de soci-

ale actoren (zie fiche 8).

Maar deze stabiliteit verbergt

een diepgaande transformatie: de werkgelegenheid in

de landbouw vermindert sterk ten voordele van tewerk-

stelling in de tertiaire sector (overheid en privédien-

sten); de industriële sector stagneert.
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De crisis van het fordisme brengt de grote

ondernemingen ertoe om de industriële

sector brutaal te herstructureren

omdat die niet genoeg winst

meer oplevert – en dit niet louter

door de oliecrisis. De kosten van

deze herstructureringen zullen

gedragen worden door de staten:

in die periode heeft men het in

België over de nationale sectoren.

Tegelijkertijd doen de Verenigde Staten

het monetaire systeem van 1944 springen, wat de met

schulden overladen staten op de knieën zal krijgen en

hen zal verhinderen een beleid verder te zetten dat

gericht was op het ondersteunen van de vraag (met

name door het creëren van overheidstewerkstelling).

Het resultaat is dat de tewerkstelling afneemt; noch-

tans is deze bescheiden afname (100.000 arbeids-

plaatsen gaan verloren op 12 jaar tijd) niet de hoofd-

oorzaak van de explosie van de werkloosheid.

Wanneer de werkloosheid explodeert (+ 600.000) dan

komt dit vooral doordat de actieve bevolking toe-

neemt met 500.000 personen, terwijl de productie-

investeringen niet volgen en de collectieve arbeids-

duurvermindering stilvalt. Deze toename is vooral te

wijten aan de babyboomers die op de arbeidsmarkt

terecht komen (demografisch effect, + 300.000) en

in tweede instantie door een stijging van de activi-

teitsgraad: met name vrouwen blijven op de

arbeidsmarkt (hetzij omdat hun inkomen noodzake-

lijk geworden is voor de gezinnen, hetzij omdat

steeds meer vrouwen alleen wonen).

De explosie van de werkloosheid zal de

overheid ertoe verplichten een

nieuw tewerkstellingsbeleid te

ontwikkelen. Een element daar-

van is het uitwerken van maat-

regelen om actieve bevolking

te laten afvloeien (brugpensi-

oen, oudere werklozen, carrière-

breaks,...). In 1985 bevinden 200.000 personen zich in

deze 'inactieve' statuten: het zijn vooral bruggepensio-

neerden uit de industrieële sector.

Ook hier merken we achter de stabiliteit van het volu-

me aan werkgelegenheid (van 3,7 tot 3,6 miljoen jobs)

een belangrijke verschuiving: de industriële sector ver-

liest 500.000 jobs, een verlies dat deels gecompen-

seerd wordt door de aanhoudelijke groei van de dien-

stensector (+ 400.000 jobs). En moet het gezegd? Het

zijn niet vaak de arbeiders uit stopgezette fabrieken die

de jobs zullen invullen in de nieuwe (publieke of priva-

te) diensten.

1945-1973: 
de werkgelegenheid groeit langzaam, 
de werkloosheid blijft zeer laag

1973-1985: 
veel meer werknemers en een beetje minder werk: 
de werkloosheid explodeert
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1985-2005: de tewerkstelling groeit aan, 
de werkloosheid ook

In 1985 is de 'crisis' goed en wel voorbij – voor het

kapitaal – en de tewerkstelling trekt opnieuw aan

(+300.000), goeddeels 'dankzij' de verslechtering van

de kwaliteit van tewerkstelling (deeltijds werk, werk-

onzekerheid...). De tewerkstelling in de industriële

sector blijft afnemen, maar langzaam, terwijl de

tewerkstelling in de tertiaire sector, hoofdzakelijk in

de privésector, blijft groeien.

En toch vermindert de werkloosheid niet, want in

deze periode groeit de actieve bevolking nog verder

aan, sneller dan de jobcreatie: + 400.000 personen.

Ditmaal is het niet zozeer een demografisch effect (de

babyboomers zijn al de arbeidsmarkt binnengetre-

den, en ze beginnen die overigens al te verlaten...),

maar haast uitsluitend een effect van de 'activiteits-

graad': de werkonzekerheid en besparingen op het

loon leggen een model op waarbij het haast onont-

beerlijk is om beiden te werken – en bovendien neemt

ook het aantal éénoudergezinnen toe... Het is een

paradoxaal (maar misschien niet ongewild) resultaat

van de liberale politiek (zie fiche 8): de zwakke lonen

nopen tot een maximale participatie op de tewerkstel-

lingsmarkt.... maar aangezien er geen werk is, leidt dit

enkel tot een stijging van de werkloosheid.

Het kunstgreepje van de regelingen van 'quasi-werkloos-

heid' dat uitgevonden werd tijdens de crisisperiode, 

wordt alom toegepast: het aantal werklozen met een spe-

ciaal statuut (prepensioen, oudere werklozen,...) evo-

lueert van 200.000 tot 350.000... tot de recente maatre-

gelen van het Generatiepact die een deel van deze 'inac-

tieven' terug naar het zuivere maar harde statuut van

werkloosheid willen doen terugkeren. We zullen verderop

zien dat deze permanent hoge werkloosheidsgraad (tus-

sen 700.000 en 800.000 tijdens de hele periode) het

gevolg is van een bewuste keuze van de samenleving. We

mogen ook niet vergeten dat dit cijfer geen rekening

houdt met de honderdduizenden werknemers met onze-

kere jobs, bijvoorbeeld ongewild deeltijdse werknemers

die tevergeefs een 'echte' job zoeken.
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Besluiten voor 1945-2005: van het streven
naar een volledige tewerkstelling naar een
politiek van 'volledige werkloosheid'

Als besluit van dit hoofdstuk merken we een paradox

die sterk afwijkt van de fabeltjes die ons de werkloos-

heid willen presenteren als een gevolg van de crisis.

Omdat enerzijds arbeid productiever is dan ooit, is

het noodzakelijke werkvolume veel kleiner dan het

volume dat aangeboden wordt door de vraag naar

werk; men zou dan kunnen denken dat velen zich min

of meer zouden willen terugtrekken van deze

tewerkstellingsmarkt door de werktijd nog te verkor-

ten, door enkele jaren van hun leven aan iets anders

te wijden, door vroeger op pensioen te gaan...

Anderzijds merken we dat het gangbare discours en

het huidige beleid er iedereen toe aanzetten om

koste wat het kost een job te zoeken, hoewel de

tewerkstelling reeds een zeer hoog niveau bereikt

heeft, ten koste van de kwaliteit van deze jobs.

Het opschuiven van de leeftijd voor prepensioenen en

de jacht op werklozen duwt duizenden mensen uit de 

sfeer van inactiviteit, echter niet richting tewerkstelling

maar richting werkloosheid, aangezien het geheel van

beleidsmaatregelen een massale jobcreatie verhindert1.  

Hoe valt dit te begrijpen? We zien maar een mogelijke ver-

klaring die in fiche 8 verder wordt uitgelegd: niet enkel de

doelstelling van volledige tewerkstelling (dus een werk-

loosheid van nagenoeg 0 %) van de jaren 1945-1970 werd

opgegeven, maar onze regeringen opteerden sedertdien

ook, zowel nationaal als Europees, voor een beleid met

hoge werkloosheid. Het betreft hier uiteraard een

beleidskeuze die onmogelijk openlijk kan gezegd wor-

den: daarom blijft de overheid op de voorpagina's van

kranten verklaren dat tewerkstelling de topprioriteit is...

Maar voor wie de binnenpagina's leest of de economi-

sche berichtgeving volgt, is de beslissing om de

werkloosheid op een hoog niveau te houden overduide-

lijk: het is de voorwaarde nr.1 om de vakbonden te ver-

zwakken en druk uit te oefenen op het matigen van de

lonen en de eisen van de werknemers. 
1 ontmoedingen van het verminderen van de arbeidstijd, een fiscaliteit die steeds zwaarder is
voor lonen en lichter voor inkomsten uit kapitaal, een monetaire politiek ten gunste van ren-
teniers en tegen de groei, het afslanken van de overheidsdiensten, het schrappen van de ver-
plichting om loopbaanonderbrekers te vervangen,..



1944 – 1980
Tot aan het einde van de jaren 1960 blijft de verdeling

van de rijkdom globaal genomen stabiel: de werkne-

mers ontvangen 68% van de voortgebrachte rijkdom

en de eigenaars 22%. De overheid ontvangt 10%. 

Bij het begin de jaren 1970 wordt dit evenwicht

doorbroken. Wat is er gebeurd? 

De ondernemingen maken minder winsten

terwijl de lonen blijven stijgen; de onderne-

mingen verliezen dus stukken van de taart

terwijl de werknemers er meer krijgen.

Toch bevinden niet alle werknemers

zich in hetzelfde schuitje: we stellen

vast dat de meest welgestelde

gezinnen zich verrijken. 

Waarom? Omdat de overheid

geld leent om de openbare

diensten te financieren en de

effecten van de crisis te verzachten

(werkloosheidsvergoedingen, prepensi-

oenen,…). En van wie leent ze? Van de gezin-

nen die de middelen hebben om haar geld te

lenen en van financiële groepen (dit zijn de

Staatsleningen). Sedertdien gaan de interesten die de

overheid betaalt op haar schuld in de vestzak van

deze gezinnen… 

Als de welgestelde gezinnen winnen, wie verliest er

dan? De andere gezinnen: hun belastinggeld zal aan-

gewend worden om de interesten op de overheids-

schuld te betalen. Maar ook de ondernemingen waar-

van de economische crisis de winstmarges sterk redu-

ceerde, verliezen.
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Fiche 3
De primaire verdeling

Waar gaat het over?
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is het geheel van

rijkdom dat op een jaar tijd in een land wordt geprodu-

ceerd. Deze rijkdom wordt verdeeld onder verschillende

actoren:

u de werknemers

u de eigenaars van kapitaal: aandeelhouders van

ondernemingen en kapitaalkrachtige gezinnen

u de overheid die de collectieve diensten moet financieren

In deze fiche stellen we ons vragen omtrent de verde-

ling van deze rijkdom: hoe worden de stukken van de

taart verdeeld?

We gaan de manier onderzoeken waarop de voor-

bije decennia de taart verdeeld werd. We zullen

zien dat deze verdeling niet steeds op dezelfde

manier gebeurde. Alvorens de petite histoire van

de verdeling van de taart aan te vatten, mogen we

het volgende niet uit het oog verliezen: het BBP is

een welomschreven hoeveelheid rijkdom ; dit bete-

kent dat indien sommigen meer nemen, anderen

minder krijgen.
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1980 - 2005
De besparingsmaatregelen zullen de winstmarges

van de ondernemingen herstellen (loonstop …). Het

aandeel van de ondernemingen in het BBP stijgt. Het

aandeel van de lonen echter daalt sterk, en dat van

de overheid stijgt opnieuw langzaam (ze voert een

politiek om de tekorten in te perken). 

De gezinnen die de Staat geld leenden zien hun

inkomsten nog stijgen. Belastingplichtigen die geen

geld aan de Staat leenden betalen echter deze finan-

ciële opbrengsten aan de rijke gezinnen. Ziehier een

mooi mechanisme van omgekeerde herverdeling:

waar alle belastingplichtigen de lasten van de

staatsschuld dragen, heeft slechts een deel van hen

geld geleend aan de Staat en dus recht op de inte-

resten die door de Staat betaald worden. 

Vanaf het einde van de jaren 1990 dalen de reële

interestvoeten (zonder inflatie); budgetaire beper-

kingen volgen elkaar op; tal van openbare diensten

worden verkocht aan de privésector. 

Ten koste van wie? Allereerst van de gezinnen. Met

inbegrip van zij die de Staat geld leenden, want de

interestvoeten dalen. De andere grote verliezers zijn

de loontrekkenden en zelfstandigen die hun aandeel

in het BBP zien afbrokkelen.

Aan het einde van deze evolutie zijn de grote winnaars

de ondernemingen en al diegenen die inkomsten

halen uit roerende (bv. gezinnen met staatslenin-

gen) en onroerende goederen (bv. de grote eige-

naars die hun gebouwen te huur aanbieden).

Al dezen zien de drie afgelopen decennia

hun deel van de taart stijgen van 22%

naar 33%.  

De grote verliezers zijn de werkne-

mers, waarvan het aandeel

zakt van 68% naar

62%, en de overheid,

waarvan het aandeel

zakt van 10% tot 5,5%. 

De breuk..
1982 is het sleuteljaar. De cen-

trum-rechtse regering Martens-

Gol neemt de eerste maatrege-

len om de overheidsuitgaven te

saneren en de hoge rentabiliteit van

de bedrijven te herstellen. Enerzijds

een terugdringen van de overheidsuitgaven en een ver-

hoging van de belastingen, anderzijds een strikt loonbe-

leid. Deze politiek van «loonmatiging» bewerkstelligt

een steeds grotere kloof tussen de winsten aan produc-

tiviteit (het surplus dat door arbeid wordt gerealiseerd)

en wat werknemers en uitkeringsgerechtigen verdie-

nen. Maar de winsten van de bedrijven, die zijn terug op

peil gebracht…   
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1944 - 1980
Na de Tweede Wereldoorlog bevinden we ons in een

periode van groei. Via de ontwikkeling van het systeem

van de sociale zekerheid (de terugbetaling van

gezondheidszorgen, kinderbijslagen, werkloosheid-

suitkeringen, pensioenen…) ondersteunt de overheid

deze groei en houdt ze de consumptie op peil.

De overheid investeert daarenboven ook sterk in de col-

lectieve infrastructuren. Ze bouwt de openbare diensten

uit. Deze investeringen zullen enerzijds meer welzijn creëren

voor de gehele bevolking, maar anderzijds genereren ze ook econo-

mische activiteit en dus tewerkstelling.
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Fiche 4
De secundaire verdeling  

of de herverdeling

Waar gaat het over?
In de fiche 'primaire verdeling'

onderzochten we de

manier waarop de gepro-

duceerde rijkdom ver-

deeld werd tussen

arbeid en kapitaal. Nu

gaan we in op een twee-

de mechanisme voor de

verdeling van de gepro-

duceerde rijkdom: de her-

verdeling of de secundaire

verdeling. Hiermee bedoelen

we de heffingen (belastin-

gen, sociale bijdragen) op de

rijkdom die we creëren en die

herverdeeld worden via de

sociale zekerheid en de open-

bare diensten. 

Om rijkdom te kunnen herverdelen moet die in eer-

ste instantie verzameld worden op de plaatsen

waar die gecreëerd wordt. Zodra die plaatsen

bepaald zijn, kan men een deel van die voortge-

brachte rijkdom afhouden. De overheid (staat, 

gewesten, gemeenschappen,...) bepaalt

de regels voor de heffingen op de

rijkdom die wordt geproduceerd

door de economische actoren

(ondernemingen, eigenaars,

werknemers). De overheid

accumuleert deze rijkdom

niet, ze zal die deels herver-

delen door haar te herbe-

stemmen voor andere

functies : de openbare

diensten, de betaling van

de interesten op de

staatsschuld, infrastruc-

tuurwerken, sociale

zekerheid… 

Het is belangrijk te weten

wie bijdraagt en wie

geniet van de herverdeling. Dit is het resultaat van

debatten, van onderhandelingen tussen de verschil-

lende sociale groepen die elk hun eigen belangen heb-

ben. Eens te meer duikt hier de spanning op tussen

werk en kapitaal.
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1980 - 2005
Vanaf de jaren 1980 verandert

deze logica. 'Competitiviteit'

wordt het slagwoord. De heffin-

gen worden vanaf dan door het

patronaat beschouwd als

belemmeringen voor de groei en

ze bestempelen die als «lasten».

De voorheffingen voor de sociale

zekerheid (RSZ), de directe of indi-

recte belastingen worden funda-

menteel in vraag gesteld. Volgens

sommigen zijn ze de oorzaak van

de crisis die we in de jaren 1970

meemaakten…

De breuk... 
Hoe kunnen we de verandering van deze logica in

de jaren 1980 begrijpen? Het antwoord op deze

vraag is niet economisch, maar politiek: een deel

van de samenleving voelt zich benadeeld bij de ver-

deling van de voortgebrachte rijkdom. Ze streven nu

al twintig jaar naar politieke en culturele verande-

ring om datgene te krijgen waarop ze menen recht

te hebben. Deze ideëen komen aan de macht in

de jaren 1980: de liberalen in België,

Reagan in de Verenigde Staten,

Tatcher in het Verenigd Koninkrijk...

De sociale zekerheid, de fiscaliteit

en de overheidsschuld: drie dimen-

sies van herverdeling die we in de

drie volgende fiches behandelen.
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1944 - 1980: 
een steeds zekerdere samenleving
Tot in 1965 is het aandeel van de sociale

zekerheid in het BBP stabiel en bedraagt

ongeveer 10%. Daarna groeit de solidariteit

steeds meer en bereikt in 1981 23,6% van

het BBP! Ongeveer een kwart van de door

onze arbeid voortgebrachte rijkdom werd toen

voorbestemd voor de sociale zekerheid.

Deze toename ging tevens gepaard

met een toename van de directe

inkomens.

Deze periode, waarin de solidariteit

werkelijk verdubbeld werd, kenmerkt zich

dus door een 'socialisatie' van een toene-

mend deel van de inkomens. De sociale

zekerheid werd steeds sterker uitgebouwd en

vervulde steeds beter zijn opdrachten.

Ook de sociale zekerheid is slachtoffer 

van de liberale contrarevolutie

Waar gaat het over?
De sociale zekerheid is een systeem van herverdeling

van een deel van de lonen: in de vorm van sociale bij-

dragen komt ongeveer een derde van het totale loon

(de loonkost) in een gemeenschappelijke pot (het

RSZ) die het onmiddellijk herverdeelt in functie van

behoeften die collectief worden bepaald. Deze

behoeften zijn van tweeërlei aard: vervangingsinko-

mens (werkonbekwaamheid, werkloosheid, pensioen

of prepensioen, tijdskrediet...) of aanvullende inko-

mens om het hoofd te kunnen bieden aan kosten die

veroorzaakt worden door ziekte of die voortvloeien 

uit het hebben van kinderen (de kinderbijslagen).

Binnen de sociale zekerheid is er dus geen kapitalisatie

of opbouw van financiële reserves: het zijn de lonen van

vandaag die de behoeften van vandaag lenigen.

De sociale zekerheid is zowel een verzekeringssysteem

(tegen inkomensverlies, tegen onverwachte kosten) als

een systeem van solidariteit (tussen zieken en gezon-

den, tussen hoge en lage inkomens); ze biedt ook een

belangrijke bescherming tegen het dalen van de lonen,

stimulmeert de sociale cohesie en de emancipatie van

werknemers ten opzichte van hun bedrijf.  
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Fiche 5
Herverdeling: de sociale zekerheid

Aandeel van sociale uitkeringen in het BBP (bron: Planbureau)
1953 1973 1980
7.6% 13.9% 20.6%
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De breuk…
De liberale reactie kwam er in 1981. Die betekende

het einde van de snelle groei van de sociale dekking.

De nieuwe periode vangt aan met het voornemen om

de winsten van de investeerders te herstellen. Om dit

te bereiken voert de overheid een politiek om de

arbeidskosten te verlagen. Dit heeft ook gevolgen

voor de bijdragen. Voortaan bevinden we ons niet

langer in een maatschappij die evolueert naar meer

sociale zekerheid. Enkele maatregelen die bij die

liberale ommekeer genomen

werden: de verhoging van

het remgeld, de invoe-

ring van artikel 80 wat

leidt tot meer schorsin-

gen van werkloosheids-

uitkeringen, de tijdelijke

vermindering van de kin-

derbijslagen, de verminde-

ring van werkloosheidsuit-

keringen voor alleenstaan-

den en samenwonenden, het

uitstellen van de pensioen-

leeftijd voor vrouwen,

de jacht op werk-

lozen…

Deze breuk ver-

zwakte de sociale

zekerheid, evenwel

zonder ze te vernieti-

gen. Niettegenstaande

de vele inkrimpingen

blijft ons systeem van

sociale zekerheid een

van de beste ter

wereld. 

Maar de vraagt blijft of we ertoe willen bijdragen haar af

te bouwen tot op het punt waarop ze haar rechtvaardi-

gingsgrond verliest? Of willen we haar niet enkel redden

(zoals de liberalen beweren die de sociale zekerheid

eerder zien als een mummie) maar haar ook versterken

en ontwikkelen naar de toekomst toe? Deze cruciale

vraag behandelen we in de komende bladzijden.

1980 - 2005: naar sociale onzekerheid
In 1980 breekt een periode van 20 jaar aan waarin de

solidariteit zal bevroren worden. Het principe van

collectieve sociale dekking wordt in vraag gesteld.

De opeenvolgende regeringen begunstigen fiscaal

de toevlucht tot privéverzekeringen die een aantal

mensen uitsluiten van bescherming.

Dit bevriezen van de solidariteit is een koude dou-

che voor de steuntrekkers: de werkloosheidsuitke-

ringen, prepensioenen, pensioenen en invaliditeitsuit-

keringen verwijderen zich onverbiddelijk van het basis-

inkomen. Zo vertegenwoordigt de gemiddelde werk-

loosheidsuitkering nog slechts 27% van een gemiddeld

inkomen, waar dit in 1980 nog 41% was...

Deze periode bewijst het falen van het liberale beleid.

De armoede in België treft nu 1,5 miljoen mensen, een

loontrekkende op de 20.
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Moeten we een einde maken aan die sociale

zekerheid waarvan men zegt dat ze te genereus is en

buitensporig verspilzuchtig? Of is het daarentegen

gerechtvaardigd meer sociale zekerheid te eisen?

Hieronder een poging tot antwoord...

Wij denken dat de sociale zekerheid een ongelooflijk

instrument is dat ten dienste staat van de sociale

rechtvaardigheid. En dit om twee redenen.

Een eerste, zeer utilitaristische reden, komt het

vaakst in gedachten: de sociale zekerheid zou een

verzekeringssysteem zijn dat goedkoper is dan de

andere. We gaan ons hier niet storten op een vergelijking

van de premies en gedekte risico's door de sociale zeker-

heid en de privéverzekeraars. We beperken ons door in

onderstaande tabel enkele grote fundamentele verschil-

len weer te geven tussen de sociale zekerheid en de pri-

véverzekeringen, verschillen die doen vermoeden dat de

sociale zekerheid voor het grootst aantal mensen inder-

daad de meest interessante vorm van verzekering is.
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De sociale zekerheid: stoppen of doorgaan?

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid wil alle arbeidsrisico's dekken: verlies
van werk, ziekte, ongeval...

De sociale zekerheid werkt aan kostprijs.

Of het risico nu groot of klein is, verandert niets aan de bij-
drage: dit bedrag blijft gelijk.

De bijdrage is proportioneel naargelang ieders inkomen.

De opgelopen schade – en de schadeloosstelling die haar
herstelt – wordt bepaald aan de hand van objectieve criteria.

De rechten blijven gehandhaafd, zelfs in periodes waarin
men niet meer bijdraagt.

De sociale zekerheid verzekert alle aangesloten werkne-
mers.

De sociale zekerheid wordt gecontroleerd en beheerd door
vertegenwoordigers van de verzekerden.

Privéverzekering

Een privéverzekeraar kiest de risico's die hij wil dekken.

Een privéverzekeraar wil winst realiseren. Daardoor zijn privé-
verzekeringen duurder.

De premie verhoogt naargelang het risico: hoe hoger het risico,
hoe hoger de premie.

De premie varieert naargelang de schadeloosstelling die men
wil bekomen.

Een privéverzekeraar heeft de neiging de schade te minimali-
seren om ook de verschuldigde schadeloosstelling te kunnen
verminderen.

Als de premie niet betaald is, wordt het verzekeringscontract
verbroken.

Het afsluiten van een verzekeringscontract hangt af van de
individuele vrijheid; in de praktijk betekent dit dat ze voorbe-
houden blijft aan mensen die voldoende financiële armslag
hebben.

De privéverzekering wordt gecontroleerd door de aandeelhou-
ders, zonder inzagerecht van de verzekerden.

Maar de sociale zekerheid is niet enkel een verzeke-

ring! Ze is niet zomaar een middel als de andere om

zich te wapenen tegen de risico's van het leven. Ze

heeft nog een ander doel voor ogen, dat ook het doel

is dat reeds meer dan een eeuw lang wordt nage-

streefd door de arbeidersbeweging: de emancipatie

van de arbeid. De sociale zekerheid stelt de werken-

den in staat zich te bevrijden van de dictatuur van de

arbeid.

Hoe?

Het leven van een werknemer is opgedeeld tussen

arbeid en vrije tijd. De gangbare opvatting luidt dat

het loon een beloning is voor de

geleverde arbeid. Wanneer we de

zaken wat nader bekijken en

onderzoeken wat de sociale

zekerheid in werkelijkheid is,

dan beseft men dat het loon

veel meer is dan dat. We ver-

klaren ons nader.

Laten we het voorbeeld nemen

van een gepensioneerde die

80% trekt van zijn laatste

salaris toen hij nog actief

was. Wat is dat eigenlijk, dat 
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pensioen? Het is niet wat de gepensioneerde tijdens

zijn leven bijeenspaarde. Het is evenmin, in tegen-

stelling tot wat de gepensioneerden zelf vaak den-

ken, een 'uitgesteld loon' dat ontvangen wordt in ruil

voor het geleverde werk uit het verleden, aangezien

dit pensioen betaald wordt door de bijdragen van de

werknemers die vandaag actief zijn. Maat wat is het

dan wel, dit pensioen? Tot algemene verrassing is dit

een loon, niet enkel betaald door de oude werkgever

maar door alle werkgevers samen, via het mechanis-

me van de bijdragen.

Wat een verrassing: er bestaat dus een loon dat niet

de arbeid beloont maar de vrije tijd! Maar deze opvat-

ting klinkt zo vreemd binnen het heersende discours

dat men moeite heeft om ze te geloven. Nochtans is

dit wel degelijk de economische realiteit: werkgevers

kunnen slechts een deel van de tijd van ons leven

nemen in de vorm van arbeid op voorwaarde dat ze

ons de rest van ons leven onvoorwaardelijk betalen.

Dat is een enorme overwinning van de arbeidersbe-

weging! En de sociale bijdragen zijn het mechanisme

dat deze overwinning voltrekt. Door het principe van

de bijdragen te verdedigen, door de vermindering van

de patronale bijdragen af te wijzen, verdedigen en

nemen we de verantwoordelijkheid voor deze enorme

overwinning: waar het kapitalisme zich slechts inte-

resseert voor arbeid die het kapitaal valoriseert en

winsten genereert, is er nu een systeem, de sociale

zekerheid, dat de vrije tijd erkent en vergoedt. De

werkloosheid en de vergoedingen voor ziekte en inva-

liditeit steunen op dezelfde logica: de werkenden wisten

(uiteraard binnen bepaalde grenzen) op te leggen dat een

werknemer die geen werk meer heeft en de werknemer

die ziek wordt of zich kwetst toch nog betaald worden.

Dit toont goed aan dat het loon van een werknemer

niet beperkt blijft tot datgene wat hij op zak heeft

maar ook gevormd wordt door de bijdragen die

betaald werden aan de sociale zekerheid en

dat deze bijdragen dienen om de vrije tijd

van de werknemer te vergoeden. Het is in

deze optiek dat de sociale zekerheid

inderdaad meer is dan een (interes-

sant) verzekeringssysteem: ze is een wel-

iswaar onvolmaakte en voor verbetering vat-

bare manier om werknemers in staat te stellen er

het leven niet bij in te schieten wanneer ze de kost

trachten te verdienen.

Nu ongeveer 25 jaar geleden keerde 70% van het BBP

terug naar de werknemers in de vorm van directe lonen

en sociale bijdragen en dus sociale prestaties. Vandaag

is dit 60%. Wat is er geworden van die ontbrekende 10%

die meerdere honderden miljarden Belgische franken

vertegenwoordigen? Een kleine helft van dat verschil

diende om de openbare financiën er weer bovenop te

helpen die indertijd zwaar verlieslatend waren. Maar de

andere helft doet momenteel de inkomsten van aandeel-

houders, renteniers en eigenaars sterk groeien. Als ze

onderdeel waren blijven uitmaken van de lonen, dan

zouden we nu werkweken hebben van 30 (35?) arbeids-

uren, studenten zouden betaald worden, werklozen zou-

den een waardige vergoeding krijgen en de gezond-

heidszorg zou niet in gevaar zijn! Dit toont ons zeer dui-

delijk dat de verhaaltjes over 'het gat in de sociale zeker-

heid' bovenal het verhaal zijn van politieke keuzes: men

neemt het politieke besluit om de patronale bijdragen al

dan niet te verminderen, men neemt het politieke besluit

om de inkomsten van aandeelhouders al dan niet op te

blazen, men neemt het politieke besluit om de uitkerin-

gen al dan niet te bevriezen...

Laten we terugkeren naar ons onderwerp en conclude-

ren: de sociale zekerheid is, zonder enige twijfel, een

voordeliger en meer egalitair systeem dan de andere om

de risico's van het leven te dekken, maar ze is meer dan

dat: ze is een oorkonde van vrijheid en solidariteit in de

schoot van het kapitalisme.

Dus de sociale zekerheid: ermee stoppen of doorgaan?

2 Deze uiteenzetting is geïnspireerd op de stellingen van Bernard Friot, pro-
fessor sociologie aan de Universiteit van Parijs X Nanterre.
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Waar komt ze vandaan, onze beroemde «staats-

schuld»? Hoe is het zover kunnen komen dat we de

riem zo sterk en zo lang moeten aanhalen? Wie

betaalt terug? Wie profiteert? Laten we probe-

ren er een wat betere kijk op te krijgen…

1944 - 1980: lenen om te investeren
Wat het naoorlogse fiscale systeem in België

kenmerkt, is het ontoereikend zijn van de

inkomsten in verhouding tot de uitgaven :

de overheid geeft meer geld uit dan ze

bezit. Ze moet dus regelmatig gaan lenen

om de tekorten te dekken. En wie lenen

zegt, zegt meteen ook het betalen van inte-

resten…

Deze werkwijze vormt niet noodzakelijk een

probleem: zolang de fiscale inkomsten min

of meer gelijke tred houden met de interes-

ten die de overheid moet betalen, zoals dit het

geval was tot aan het begin van de jaren 1970,

blijft de situatie perfect beheersbaar. En daarbij,

als het voor een onderneming mogelijk is om zich in

de schulden te steken om te kunnen investeren, waar-

om zou dit dan ook niet gelden voor de overheid? 

Aan het begin van de jaren 1970 
verandert de situatie: 
u de interestvoeten exploderen

Globaal gezien verkregen de werknemers in de jaren

1960 aanzienlijke loonsverhogingen. Ze slaagden er

ook in om de arbeidstijd sterk te verminderen – wat

een andere vorm van loonsverhoging is. Om hun

winstmarges te behouden gaan de ondernemingen

deze loonsverhogingen doorrekenen in de prijs van

hun afgewerkte producten: aangezien de werkne-

mers hen meer kosten, verkopen ze hun producten

duurder. Deze algehele prijsverhoging noemt men

inflatie. De schuldeisers, zij die dus leningen toeken-

nen, compenseren deze prijsverhogingen door

hogere interesten te eisen. De Europese regeringen

(met inbegrip van de Belgische) willigen deze eis

aan het einde van de jaren 1970 in door de interest-

voeten te verhogen, zelfs sterker dan de versnelling

van de inflatie ;

u de economische groei vertraagt, en bijgevolg ver-

minderen ook de fiscale inkomsten

u de uitgaven van de staat stijgen: het economisch

herstelbeleid, de aanwervingen in de openbare dien-

sten, het indijken van de stijgende werkloosheid…

Deze fenomenen zorgen ervoor dat de fiscale

inkomsten van de overheid minder snel stijgen dan

de interestlasten die ze moet betalen op haar

schuld. De schuldenlast van de overheid stijgt

omdat ze nu ook geld moet lenen om de interesten

op haar schuld te kunnen betalen.
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Fiche 6
Overheidsschuld en openbare financiën
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1980 – 2005: 
de schuld verlamt 

de overheid
De groeiende schuldenlast

van de jaren 1970 en de stij-

ging van de reële interest-

voeten (zonder inflatie)

maken de situatie onhoud-

baar. De opeenvolgende regeringen gaan op twee

manieren de strijd aan tegen dit financiële oneven-

wicht. Allereerst door de overheidsuitgaven in te

perken ; vervolgens door belangrijke en steeds toe-

nemende delen van het BBP te gaan besteden aan

de betaling van de interesten. Zo

komt het dat aan het

einde van de jaren

1990 20% van de

belastingen op de

inkomsten van

fysieke personen

nog voorbestemd waren voor de betalingen van inte-

resten, goed voor ongeveer de helft van de uitgaven

voor onderwijs…

De breuk...
Om het tekort op de overheidsfinanciën te verkleinen,

een tekort dat met name veroorzaakt werd door een

stijging van de interestvoeten, zullen de regeringen

van de jaren 1980 de uitgaven gaan beperken die te

maken hebben met de sociaal-economische rol van

de overheid. 

Daar ligt de breuk : beperking van de uitgaven van de

openbare diensten (gezondheidszorg, onderwijs…) en

een drastische afbouw van de overheidsinvesteringen

(het terugschroeven van overheidsparticipaties in pri-

vébedrijven, de afbouw van de investeringen in trans-

portinfrastructuur en communicatie, het verminderen

van de steun aan investeringen…). En al heeft de over-

heid niet echt haar uitgaven voor sociale zekerheid en

sociale ondersteuning verminderd, toch heeft ze hun

groei gestopt : hun niveau bleef steken op dat van de

jaren 1970, wat meteen de steeds toenemende kloof

verklaart tussen de inkomens (met name de finan-

ciële die in volle opmars zijn) en de sociale uitkerin-

gen (pensioenen, werkloosheid,…). 

26 Belgische economie 1945-2005 • september 2006 • acv brussel halle vilvoorde + abvv Brussel • attac Bruxelles 2



27

Fiche 7
De fiscaliteit

Waar gaat het over?
Het begrip fiscaliteit (in brede zin) verwijst naar

het geheel van wetten en procedures die bepalen

hoe de overheid de fiscale (belastingen) en para-

fiscale (sociale bijdragen) middelen bekomt die ze

nodig heeft om haar taken te vervullen.

Traditioneel onderscheidt men twee types belas-

tingen of heffingen:

Directe belastingen of heffingen, of het geheel der

belastingen op het inkomen van gezinnen (sociale

bijdragen, personenbelasting, belastingen op roe-

rende en onroerende goederen…) en op de win-

sten (inkomsten) van bedrijven.

Indirecte belastingen, of het geheel van taksen op

consumptie en transacties (BTW, registratierech-

ten, successierechten,…)

Een andere mogelijke indeling hanteert de volgen-

de categorieën: 

1. belastingen of heffingen op socio-professionele

inkomens, zijnde de belastingen op arbeid (perso-

nenbelasting, sociale bijdragen)

2. belastingen op consumptie (btw of belasting op

toegevoegde waarde, accijnzen,...)

3. belastingen op de inkomsten uit eigendom als-

ook op de toegang en de overdracht van deze

eigendommen, zijnde de belastingen op kapitaal

(bedrijfsbelastingen, belastingen op de financiële

en onroerende inkomsten van gezinnen, successie-

rechten en registratiekosten, taksen op beursver-

richtingen...)

Binnen wat men doorgaans belastingen of heffin-

gen noemt, is het goed de sociale bijdragen te

onderscheiden van de andere vormen van heffin-

gen (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...),

aangezien hun statuut helemaal anders is.

De bijdragen voor de sociale zekerheid keren

immers rechtstreeks terug naar de werknemers in

de vorm van vervangingsinkomens (ziekte- en

invaliditeitsuitkeringen, werkloosheidsuitkerin-

gen, pensioenen) of aanvullende inkomens (terug-

betalingen van medicijnen en ziekenhuiskos-

ten...). Deze bijdragen, betaald door de werkne-

mer en werkgever, vormen een deel van het loon

(het indirect loon).

Het onwillekeurig aanwenden van het begrip

belastingen en de steeds grotere wil van de bedrij-

ven om de sociale bijdragen te beperken ('die ver-

vloekte sociale lasten') gaat stilzwijgend aan deze

realiteit voorbij. Zo wordt de verlaging van de soci-

ale bijdragen voorgesteld als een noodzakelijke

maatregel waar de werkgelegenheid wel bij zal

varen en waar de werknemers niets van in hun por-

tefeuille zullen voelen, terwijl het in werkelijkheid

een loonsvermindering betekent! 
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Vandaag ijvert het heersende discours actief voor een

terugdringen van de verplichte heffingen en dus van

de belastingen. Belastingen zouden inspanningen,

arbeid en ondernemersgeest ontmoedigen. Erger

nog, ze zouden de kapitalen en investeringen die zo

noodzakelijk zijn voor jobcreatie doen wegvluchten. 

Al hebben we vaak de indruk dat we teveel belastin-

gen betalen, toch moeten we beseffen dat deze belas-

tingen essentieel zijn. Ze zijn onmiskenbaar 'de prijs

die wij moeten betalen' om te leven in een maat-

schappij die naam waardig. Ze maken het immers

mogelijk openbare diensten te financieren die open-

staan voor iedereen (onderwijs, openbaar vervoer,

sociale woningen…) en sociale vergoedingen uit te

keren zoals werkloosheidsuitkeringen, pensioenen,

invaliditeitsuitkeringen…

Maar ze zijn ook en bovenal een krachtig instrument

van sociale rechtvaardigheid en herverdeling van de

rijkdom. 

Wij vinden dat belastingen als instrument van herver-

deling van rijkdom moeten verdedigd worden. En

opdat ze hun doel zouden bereiken, moeten ze

bovendien ook sociaal recht-

vaardig zijn. Blijkt dat het recht-

vaardige karakter van de belas-

tingen twee zaken vereist:

enerzijds gelijkheid inzake

belastingen en anderzijds pro-

portionaliteit van de belasting-

voet naargelang ieders moge-

lijkheden om bij te dragen of

naargelang ieders inkomen.

Gelijkheid inzake belastingen

veronderstelt dat alle inkoms-

ten en alle bezittingen op

dezelfde manier bijdragen.

Een regering kan dus beslis-

sen de inkomsten uit arbeid te

bevoorrechten ten koste van die uit eigendom

door bijvoorbeeld arbeid minder te belasten.

Alles is een kwestie van politieke keuze ! 

De proportionele participatie van elke belasting-

plichtige overeenkomstig zijn mogelijkheden

wordt gerealiseerd door het

mechanisme van de progres-

siviteit. Daardoor draagt elk

individu bij naargelang de grootte van zijn inkomen.

Of duidelijker gesteld:  hoe meer men verdient, hoe

meer men bijdraagt en hoe meer belastingen men

betaalt. 

We merken op dat indirecte belastingen zoals de

btw, die betrekking heeft op consumptie, deze

logica van proportionaliteit niet volgen. Ze zijn

sociaal onrechtvaardiger in de mate waarin ze geen

rekening houden met het inkomen van verbruikers.

Hoewel ze minder herverdelend werken dan het

merendeel van de directe belastingen, zijn ze niette-

ming essentieel om bij te dragen tot de financiering

van de openbare diensten.

In deze fiche zullen we dus twee vragen proberen te

beantwoorden : 

1. Dragen alle inkomsten en bezittingen op dezelfde

manier bij tot de belastingen? Of duidelijker gesteld:

worden inkomsten uit arbeid 'op gelijke voet' belast

als inkomens uit kapitaal? 

2. Draagt elke belastingplichtige verhoudingsgewijs tot

zijn inkomsten bij?
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Belastingen, een instrument ten dienste van sociale rechtvaardigheid!
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1980 – 2005: 
cadeaus voor de hoge inkomens

In de loop van deze periode zagen de belastingen op

inkomsten uit eigendommen en ondernemingen hun

aandeel in het nationaal inkomen gestadig toene-

men, met uitzondering van twee tijdelijke dipjes in

het begin van de jaren 1980 en de jaren 1990.

Niettemin is dit een bedrieglijk beeld want intussen

gingen de inkomsten uit eigendommen en bedrijven

er zeer sterk op vooruit, zozeer dat de gemiddelde

aanslagvoet op dit soort inkomsten in feite aanzien-

lijk verlaagde tot bij het begin van de jaren 1990. De

jaren 1980 waren die van de verlaging van de

bedrijfsbelastingen, van de ins-

telling van de vrijstelling

van roerende voorhef-

fing, van de fiscale

aanmoediging

van het 

zogenaamde risicokapitaal, enz..., kortom van een fis-

cale politiek die de eigenaars en bedrijven begunstigt.

In de tweede helft van de jaren 1980 kenden de belastin-

gen op de inkomsten uit arbeid een belangrijke terug-

loop binnen het nationaal inkomen maar ook hier weers-

piegelt dit veeleer de verlaging van het aandeel van de

inkomens uit arbeid dan die van de belastingvoet op

deze inkomsten.

1944-1980: iedereen draagt meer bij
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog wordt in het

kader van het herstel van onze economie de verzor-

gingsstaat geleidelijk aan uitgebouwd met de ont-

wikkeling van openbare diensten, van de sociale

zekerheid,… 

Om de uitbouw van deze verzorgingsstaat te finan-

cieren heeft de overheid voortdurend meer middelen

nodig. Daarom verhoogt ze de belastingen en de

sociale bijdragen.

Wie zal bijdragen?

Tot aan het einde van de jaren 1970 waren het hoofdza-

kelijk de inkomsten uit arbeid die dienden bij te dragen.

Tijdens deze periode steeg het aandeel in het BBP van

de belastingen op inkomsten uit arbeid sterk, terwijl de

belastingen op inkomsten uit eigendom en uit bedrijven

weliswaar stegen maar op een veel bescheidener

schaal.
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In tegenstelling tot wat men had kunnen denken,

hebben we geen transfert meegemaakt van de her-

verdelende directe belastingen naar indirecte

belastingen als de btw. De progressiviteit van de

belastingheffingen kende niettemin een evolutie

die maar weinig gunstig was voor de werknemers

met de laagste inkomens. 

Sedert 1988 werd immers de progressiviteit op de

hoogste inkomens herzien op een manier die voor

de hoogste inkomens bijzonder voordelig was : de

heffingen van 72%, 69%,63%, 57,5%, 55% en

52,5% werden afgeschaft. Waar de inkomenscate-

gorie met een jaarlijks inkomen tussen 662.000 Bef

en 1.140.000 Bef1 belast wordt aan 45%, geldt de

maximum heffing voor de hogere inkomenscatego-

rieën 50%, wat ook dit inkomen is : 5, 10 of 100 mil-

joen… Door telkenmale de progressiviteit een

stukje verder af te schaven hebben de opeenvol-

gende regeringen de herverdeling van rijkdommen

sterk afgebouwd.

Besluit: de geboorte van een fiscaal 
paradijs voor de kapitaalkrachtigen

Van 1944 tot 2000 droegen de inkomsten uit arbeid

dus veel meer bij dan de inkomsten uit eigendom.

Deze gunstige evolutie voor het kapitaal voltrok zich

in de jaren 1980 onder de regeringen Martens-Gol en

bij de aanvang van de jaren 1990 onder de regering

Martens-Spitaels.

Over het geheel van de naoorlogse periode

beschouwd steeg de heffing op inkomsten uit kapi-

taal zeer lichtjes terwijl de heffingen op arbeid ver-

drievoudigden.

Waar we in de bestudeerde periode geen transfert

meemaakten van de herverdelende directe belastin-

gen naar de sociaal minder gerechtvaardigde indi-

recte belastingen, merken we dat de opeenvolgende

Belgische regeringen sedert 1988 zeer sterk de pro-

gressiviteit van de belasting op de hoogste inkomens

hebben verminderd en daarbij de progressiviteit op

de lage inkomens hebben verzwaard. De hogere

inkomenscategorieën hebben dus zeer sterk geprofi-

teerd van deze beleidskeuzes aangezien de belas-

tingvoet niet meer stijgt boven een bepaald plafond.

Deze beleidskeuzes uit de jaren 1980 hebben tot

gevolg gehad dat de overheid niet langer de noodza-

kelijke financiële middelen had om sociaal en econo-

misch nuttige uitgaven te doen, zoals investeringen

in openbare werken, onderzoek en ontwikkeling of

onderwijs en beroepsopleidingen. 
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Om de doelstelling van groei en volledige tewerks-

telling te ondersteunen zal een keynesiaans beleid

actieve macro-economische beleidsmaatregelen

nemen. Deze macro-economische maatregelen

voorzien in een actieve budgettaire ondersteuning

voor de overheidsuitgaven. Of anders uitgedrukt: de

overheid aanvaardt het om desnoods een deficit op

te lopen bij het financieel ondersteunen van de eco-

nomische groei en het investeren in onder meer de

collectieve infrastructuur. Anderzijds steunt ze de

investeringen ook door de interestvoet op leningen

laag te houden, wat de gezinnen ertoe aanzet om te

consumeren en de bedrijven aanspoort om econo-

mische activiteiten te ontwikkelen. Kortom: de over-

heid steunt de vraag, of met andere woorden de

consumptie en de investeringen - zowel de produc-

tieve (ontwikkeling en creatie van tewerkstelling) als

residentiële investeringen (bijvoorbeeld de investe-

ringen van gezinnen in huisvesting).
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Fiche 8
De economische politiek

Waar gaat het over?
Met economische politiek bedoelt men de beslissin-

gen die door een overheid genomen worden om

haar doelstellingen te bereiken. Meer bepaald heeft

men het dan over vier beleidstypes:

- de budgettaire politiek (waaronder ook de fiscale

politiek valt): welke beslissingen neemt de over-

heid inzake de heffing en toewijzing van financië-

le middelen?

- de monetaire politiek: opteert de overheid ervoor

om geld uit te geven, wil ze het geld duur maken...?

- tewerkstellingsbeleid: streeft de overheid naar

volledige tewerkstelling of wil ze een hoge werk-

loosheidsgraad in stand houden....?

- de industriële politiek: welke keuzes maakt de

overheid inzake opleiding, onderzoek en ontwik-

keling...?

Om de economische geschiedenis van België van

1945 tot 2005 te begrijpen nemen we als rode draad  

de doelstellingen die op deze beleidsgebieden nage-

streefd worden. We zullen daarbij kunnen vaststellen

dat een overheid verschillende zaken kan nastreven in

functie van de belangen die ze tracht te behartigen.

Wil de overheid meer tewerkstelling? Wil ze meer

winst? Wil ze een sterke groei?

Naast deze variabele doelstellingen zullen we merken

dat er een evolutie is in de middelen die ingezet wor-

den (de inhoud van dit beleid) om ze te realiseren.

Twee grote periodes tekenen zich daarbij af. De eerste

stopt rond 1980 en wordt gekenmerkt door een keyne-

siaans beleid, zo genoemd naar de Engelse econoom

Keynes. De tweede wordt gekenmerkt door een neoli-

beraal economisch beleid.

We brengen hier geen gedetailleerde uiteenzetting over

deze twee strekkingen. We willen enkel de hoofdken-

merken aanduiden zodat ze van elkaar kunnen onder-

scheiden worden en de inzet ervan duidelijk wordt.
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Een keynesiaans beleid gelooft dat de markt zichzelf

niet kan regelen. Markten die aan zichzelf worden

overgelaten bevorderen in deze visie de financiële

speculatie ten nadele van de investeringen in bedrij-

ven en dus de creatie van tewerkstelling. Een niet-

geregelde markt is dan de oorzaak van financiële

instabiliteit, zwakke groei en werkloosheid.

Daarom gelooft een keynesiaans beleid in de onont-

beerlijke regulariserende rol van de overheid, alsook

haar vermogen om de financiën te controleren om de

stabiliteit en de groei van de economie te verzekeren.

1980-2000: 
neoliberale economische politiek

Vanaf 1980 komen de doelstellingen van groei en vol-

ledige tewerkstelling op de achtergrond: voor de neo-

liberalen is winst de prioriteit. Het volstaat om ron-

dom ons te kijken om zich daarvan te overtuigen.

In een neoliberaal beleid vertrouwt men op de markt

en op haar zogenaamd zelfregulerend vermogen. In

tegenstelling met keynesianen zijn neoliberalen rond-

uit tegen overheidsinterventies: ze verwerpen een

actief macro-economisch beleid. Volgens hen moet de

overheid niet tussenkomen in het productieve circuit,

met name in nutsbedrijven die diensten leveren op

het vlak van energie (elektriciteit en gas), water en

telecommunicatie, en dit om het goed functioneren

van de markt niet te verstoren.

Neoliberalen opteerden ervoor om de controle

op de monetaire politiek (het vastleggen van

interestvoeten...) te onttrekken aan onze

democratische instellingen, zijnde het parle-

ment en de politieke verantwoordelijken van

onze staten. Ze hebben die controle overge-

dragen aan een 'onafhankelijke instantie',

de Europese Centrale Bank. Zij neemt deze

beslissingen zonder nog enige rekenschap

te moeten afleggen aan een democra-

tisch verkozen parlement.

Neoliberalen menen dat de werk-

loosheid te wijten is aan de 'starheid'

van de arbeidsmarkt en van de

lonen. Wat verstaan zij onder star-

heid? Volgens hen belemnert het

wettelijk kader (de collectieve 

arbeidsovereenkomsten, de sectoriële akkoorden, het

gewaarborgde minimumloon) een goed functioneren

van de markt. Volgens hen verstikt de markt onder een

overdaad aan reglementeringen, fiscale en sociale hef-

fingen.  Al deze zogenaamd 'rigide' elementen zouden

een omgeving creëren die de economische activiteit

doet afnemen en dus ook de tewerkstelling schaadt.

In tegenstelling tot wat een keynesiaans beleid aan-

prijst, moet volgens hen de vraag, die in bepaalde mate

de stabiliteit en groei van de koopkracht zou garande-

ren, niet ondersteund worden. Volgens hen moeten de

kosten absoluut verlaagd worden: de lonen, de sociale

lasten, de belastingen,... Om deze kostenverlaging te

realiseren voeren neoliberalen een aanbodspolitiek. Dit

vertaalt zich in een verlaging van belastingen, van

sociale 'lasten', in een liberalisering van de arbeids-

markt (interimarbeid, deeltijds werk met variabele uur-

roosters...)... Kortom: al deze maatregelen die de kos-

ten om goederen en diensten te produceren trachten te

drukken, zouden het moeten toelaten de economische

activiteit te ondersteunen en worden verondersteld

werk te creëren! Zodoende verwaarloost een aanbods-

politiek de rol van de vraag in de ondersteuning van

economische activiteit.
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De breuk...
Zo bevinden we ons in een meer dan delicate situa-

tie... Beide benaderingen beweren het goede ant-

woord aan te reiken. Beide benadrukken dat hun

economische politiek groei en volledige tewerkstel-

ling kan garanderen. We hebben kunnen vaststellen

dat de middelen en gebruikte werkwijzes sterk ver-

schillen. De keynesiaanse benadering ondersteunt

de vraag en ziet de overheid als regulator en contro-

leur van de markt terwijl de neoliberale benadering

het aanbod ondersteunt en de overheid wil wegvlak-

ken uit de markt.

We kunnen dus veronderstellen dat deze maatrege-

len verschillende gevolgen hebben voor de economi-

sche actoren, voor werknemers én werkgevers. Wat

zijn die gevolgen?

Het eerste antwoord op deze vraag, dat niet fout is

maar onvolledig blijft, houdt verband met het finan-

ciële aspect. Die breuk in de jaren 1980 heeft het

inderdaad mogelijjk gemaakt de winstmarges te

herstellen die in de jaren 1970 geleidelijk aan waren

afgenomen.

Niettemin schuilt de ware inzet van deze veranderde

benadering elders: de nieuwe benadering toont de wil

van de kapitalisten om hun greep en de greep van de

aandeelhouders op het beleid van ondernemingen te

herstellen. Dit neoliberale offensief maakt het mogelijk

de (tegen)macht van de syndicale organisaties te bre-

ken. Bovendien werd deze nieuwe benadering ook

doorgevoerd om kapitaal vrij te kunnen laten bewegen

en te kunnen ontsnappen aan de macht van de over-

heid, en dus aan de controle door democratische struc-

turen.

Sedert de breuk in de jaren 1980 zijn de prioriteiten

omgekeerd. Wat de regeringen ook mogen vertellen,

tewerkstelling en groei zijn niet het hoofddoel, ze zijn

ondergeschikt aan de wil om een hoge winstmarge te

handhaven.
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Een crisis, of een regimewissel?
De officiële geschiedenis van onze economie wordt ons

schematisch voorgesteld in twee periodes: na de gouden

naoorlogse jaren van ongekende welvaart en vooruitgang

zou er een periode aangebroken zijn van crisis en sober-

heid. Lange tijd werd deze crisis toegeschreven aan de 'olie-

shocks'. We stellen echter vast dat de gemiddelde olieprij-

zen van de afgelopen 15 jaren lager  liggen dan die van voor

1973. Nochtans blijft de zogenaamde crisis aanhouden en

lijkt het niet langer noodzakelijk die crisis te verklaren.

De diepgaande studie van Réginald Savage liet ons een

totaal ander verhaal ontdekken, opgedeeld in drie periodes

(tenzij nu reeds een vierde periode aanbreekt?...):

1 - 25 jaar lang, van 1946 tot 1971, kenden de geïndustriali-

seerde landen een snelle economische groei en een toe-

name van hun welvaart, voortgestuwd door sterke poli-

tieke keuzes zoals het streven naar volledige tewerkstel-

ling, investeringen en productiviteitsstijgingen die het

via collectieve onderhandelingen mogelijk maakten om

mooie lonen aan te bieden en een belangrijke herverde-

ling via de sociale zekerheid en de openbare diensten.

2 - Vanaf het begin van de jaren 1970 ontstaat er een crisis

voor het kapitaal wanneer de winstmarges verminderen.

Om ze terug op peil te brengen maken de Verenigde

Staten tussen 1971 en 1982 een aantal doorslaggevende

politieke keuzes waarin ze eerst door het Verenigd

Koninkrijk en nadien door alle geïndustrialiseerde lan-

den worden gevolgd. Deze keuzes zijn tegengesteld aan

die van de periode 1946-1971:

u een monetarisme dat de schuldeisers bevoordeeld

veeleer dan dat het de groei stimuleert: in de ver-

zwakking van de staten merkten we de doorslagge-

vende rol van de vernietiging van het internationale

monetaire systeem (Nixon, 1971) en van de 'monetai-

re staatsgreep' van 1979

u dit monetarisme draagt bij tot de structurele werk-

loosheid ten koste van de volledige tewerkstelling

(we stelden vast dat de hoge werkloosheid de lonen

doet dalen, wat voor de neoliberalen een belangrij-

ke doelstelling is)

u de dominantie van het financiële aspect (via de

sacralisatie van de rente en de vrije circulatie van

kapitaal) in plaats van te opteren voor productieve

investeringen

u de keuze voor competitiviteit (goedkoper produceren)

in plaats van productiviteit (efficiënter produceren)

3 - Halfweg de jaren 1980 bereikten de neoliberalen hun

doel: de winstmarges waren hersteld ten koste van een

toenemende bestaansonzekerheid bij een groot deel

van de loontrekkenden. Tussen 1980 en 2000 daalde het

aandeel van inkomens uit arbeid in het BBP met 10% (of

jaarlijks met ongeveer 25 miljard euro). De stopzetting

van de collectieve arbeidsduurvermindering en de ver-

nietiging van miljoenen jobs door een 'staking van de

investeringen' leidde tot een hoge werkloosheid; de

enorme loonsinspanningen werden afgeleid van hun

oorspronkelijke bestemming want de slogan 'de winsten

van vandaag zijn de investeringen van morgen en de

jobs van overmorgen' bleek een enorm bedrog. De vraag

is of we, zelfs voorbij alle redelijkheid, deze brutaliteiten

verder willen ondergaan? Of willen we, zoals bepaalde

affiches met de slogan 'terugkeer naar het hart' sugge-

reren, terugkeren naar een model van gedeelde wel-

vaart? Het haalt helaas niets uit de geschiedenis te her-

halen. Toen, en nog tot op vandaag, werd geopteerd

voor de eerste optie: elk land wou zijn buren verslaan in

de wedren naar winstgaranties voor de aandeelhouders.

Iedereen kan overduidelijk de absurditeit van deze neer-

waartse spiraal in naam van de competitiviteit zien.

Iedereen kan duidelijk vaststellen dat in onze steeds rij-

kere landen de armoede (en het geweld dat die armoe-

de uitlokt) toeneemt.

In 2005 bevinden we ons dus in de vreemde situatie van

steeds rijkere en productievere economieën met weergaloze

technische middelen die blijkbaar veroordeeld zijn om een

koers te volgen naar de afgrond der competitiviteit.

*

34

In acht korte hoofdstukken hebben we de gedaantewisseling van de Belgische economie

tijdens de afgelopen 60 jaar bestudeerd. Als besluit vatten we allereerst nog even samen

wat er werkelijk gebeurde; vervolgens vragen we ons af wat de politieke betekenis is van

dit verhaal, voor het verleden én voor de toekomst.
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Wat betekent dit verhaal?
We beschreven economische feiten, maar hun betekenis is

politiek. Of met andere woorden, we kunnen ze enkel begrij-

pen als we achterhalen wie voordeel haalt uit de gemaakte

keuzes.

De keuze voor een economische politiek die gunstig is voor

loontrekkenden, productieve investeringen en volledige

tewerkstelling blijft technisch mogelijk. Zelfs al is de bewe-

gingsruimte op korte termijn niet zo groot, toch zouden de

lidstaten van de Europese Unie met wat geduld en moed

kunnen kiezen voor een neokeynesiaans beleid dat aange-

past is aan de internationalisering van de economie: een

andere opdrachtomschrijving voor de Europese Centrale

Bank en haar onder parlementaire controle brengen, terug

de weg inslaan van een volledige tewerkstelling door te sleu-

telen aan de arbeidsduur en veeleer investeringen te begun-

stigen dan speculaties, een echte Europese fiscale politiek

ontwikkelen, zichzelf doelen stellen inzake sociale harmoni-

satie en er voldoende budgetten voor uittrekken...

Indien dit alles vandaag nog niet is gebeurd, dan komt dit

enkel en alleen omdat de multinationals en grote financiële

groepen denken dat dit hun belangen niet dient. Moeten we

het nog herhalen dat voor hen werkloosheid, armoede en

delocalisaties de dagelijkse portie goed nieuws zijn?

Was dit alles zo anders in 1945? Ook toen wou een groot

deel van het patronaat niets weten van een sociale zeker-

heid. Maar toen waren de machtsverhoudingen gunstig voor

de Europese vakbewegingen, wat de kapitaalkrachtigen

ertoe dwong om het keynesiaanse compromis te aanvaar-

den, veeleer dan het risico te lopen op een sociale revolutie

in de dreigende schaduw van het Sovjetblok...

Dit is dus de vicieuze cirkel: werkloosheid en bestaansonze-

kerheid verzwakken de arbeidersbeweging en haar kracht

om weerstand te bieden aan de neoliberale politiek.

Waarop de neoliberalen de werkloosheid en onzekerheid

nog aanscherpen, enz. Zoals in de befaamde controverse

van de kip en het ei kan men zich blijven afvragen wat nu

het andere veroorzaakte, de neoliberale vooruitgang of de

verzwakking van de arbeidersbeweging. Dit debat laten we

over aan kamerfilosofen. Het is onze verantwoordelijkheid

om er op te wijzen dat dezelfde cirkel ook omgekeerd kan

draaien: elke versterking van de arbeidersbeweging kan de

werkloosheid en bestaansonzekerheid doen afnemen, en

tevens de neoliberale beleidsmaatregelen afremmen, wat

op zijn beurt de situatie ook zou verbeteren... en de machts-

verhoudingen in het voordeel van de loontrekkenden zou

kunnen herstellen.

*

En dan nu...
In welke richting evolueert de geschiedenis vandaag? Het

antwoord op deze vraag ligt niet van tevoren vast. De terrein-

winst van het gemondialiseerde kapitalisme is duidelijk

merkbaar in de herstructureringen van bedrijven, in de

Wereldhandelsorganisatie, in de koers die gevolgd wordt

door de Europese Unie, in de verzwakking van onze sociale

zekerheid – zelfs als deze vooruitgang van het kapitalisme

leidt tot instabiliteit en geweld.

Maar sedert het midden van de jaren 1990 won het protest

aan kracht. Het mislukken van het Multilaterale Akkoord over

de Investeringen van de OESO is veelzeggend; de ontwikke-

ling van Attac in tal van landen wijst erop dat een deel van de

arbeidersbeweging en duizenden intellectuelen zich bewust

worden van de impasse waarin we ons bevinden. Het succes

van grote syndicale acties in België, Frankrijk en Italië geven

zij die dachten dat de vakbonden op de knieën gedwongen

waren ongelijk. De Sociale Forums waarin de vakbonden een

sterkere rol beginnen spelen, geven inhoud en perspectief

aan de slogan 'een andere wereld is mogelijk'.

We hebben nog lang niet gewonnen. Maar we hebben niet

verloren zolang we niet opgehouden hebben onze machts-

verhoudingen steeds opnieuw op te bouwen. In deze

opdracht zijn de nationale syndicaten zich bewust geworden

van het feit dat locale acties binnen ondernemingen of sec-

toren niet langer volstaan, dat er over de grenzen heen moet

gewerkt worden, samen met andere sociale bewegingen. De

uitgave van deze brochure is daarvan een goed voorbeeld.

Maar het is eveneens noodzakelijk dat alle militanten van de

vakbonden (en die van Attac) beseffen dat de acties aan de

basis, in elke onderneming, onvervangbaar blijven: het zijn

vaak de locale machtsverhoudingen in bepaalde bedrijven

of sectoren die het steunvlak bieden om uitgebreidere vor-

men van solidariteit kracht en efficiëntie te verlenen.

De studie van de geschiedenis van de Belgische economie

zoals ze werkelijk heeft plaatsgevonden, doet ons beseffen

dat wanneer de sociale bewegingen de «beperkingen van

de markten» opheffen, economische keuzes mogelijk zijn.

Daarom was het de moeite waard een beetje van onze en

ook uw tijd te besteden om onze geschiedenis te doorgron-

den. Nu rest ons nog haar terug in handen te nemen.

September 2006

Voor het ACS Brussel-Halle-Vilvoorde, Guy Tordeur, federaal secretaris

Voor het ABVV Brussel, Philippe Van Muylder, federaal secretaris

Voor Attac Bxl 2, Franco Carminati, voorzitter
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