FLASH 29 oktober 2013
N-VA VOORSTEL OM PERSONENBELASTING TE VERLAGEN
KOST VLAANDEREN 800 MILJOEN EURO
een deciel), gerangschikt van ‘arm’ naar ‘rijk’.
In de figuur hiernaast staan de absolute winstcijfers
per deciel weergegeven. De absolute cijfers geven weer
hoeveel minder personenbelasting betaald wordt op
maandbasis. De verlaging van de aanslagvoet van 45%
naar 40% (fase 1) leidt in alle decielen tot een verlaging
van de personenbelasting. Gemiddeld wint een gezin 40
euro per maand. De winst is wel erg ongelijk verdeeld.
Het zijn voornamelijk de rijkere gezinnen in Vlaanderen
(de hogere decielen) die winnen bij dit voorstel. Een
gemiddeld gezin in het tiende deciel bespaart 106 euro
aan belastingen, terwijl een gemiddeld gezin in het
armste deciel slechts 1 euro wint aan deze hervorming.
In fase 2 neemt de uitgespaarde belasting voor een
gemiddeld Vlaams gezin toe tot 58 euro per maand. De
ongelijkheid in de verdeling van de lastenverlaging is
echter nog toegenomen, terwijl gezinnen in het hoogste
deciel maandelijks bijna 200 euro winnen, is dit voor
gezinnen in het armste deciel nog steeds 1 euro.

1. Situatieschets
In de aanloop naar haar partijcongres eind januari 2014
en de daaropvolgende verkiezingen, lanceert de N-VA
een voorstel om, in een eerste fase, de belastingschijf
van 45% in de personenbelasting terug te brengen
tot 40%. In een tweede fase wordt de grens om in de
hoogste belastingschijf van 50% te vallen, opgetrokken
tot belastbare inkomens boven 50000 euro. Het door ons
ontwikkelde online simulatiemodel MEFISTO (zie box)
is hét instrument om de effecten van dit voorstel snel in
kaart te brengen.

3. Winnaars van de belastinghervorming
Welke Vlaamse gezinnen genieten meer of minder
van de voorgestelde daling van het tarief in de
personenbelasting? Dat bekijken we door de verlaging
aan betaalde personenbelasting weer te geven voor
tien bevolkingsgroepen. Die worden gevormd door
groepen te maken van 10% van alle gezinnen (dat is

4. Conclusie
De voorgestelde hervorming van de personenbelasting in
Vlaanderen, heeft in de eerste fase een geschatte kostprijs
van 812 miljoen euro, in de tweede fase loopt dit op tot
1,15 miljard euro. Het zijn in de eerste plaats de ‘rijkere’
Vlaamse gezinnen die genieten van deze lastenverlaging.
Meer info: info@flemosi.be of www.flemosi.be.
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2. Kostprijs van de maatregel
Voor het aanslagjaar 2013, is de belastingvoet van
45% in de personenbelasting van toepassing op het
belastbaar inkomen tussen 19810 euro en 36300 euro.
De belastingvoet van 50% wordt toegepast op belastbare
inkomens boven 36300 euro. De verlaging van de
aanslagvoet van 45% naar 40% in de eerste fase, zal de
overheidsinkomsten doen dalen. Voor België als geheel,
bedraagt het kostenplaatje volgens ons model 1,28
miljard euro. Indien enkel Vlaanderen deze hervorming
zou doorvoeren, bedraagt de kostprijs 812 miljoen euro.
De inkomstenbelasting daalt met 913 miljoen euro,
maar er wordt 101 miljoen euro extra BTW geïnd. Dit
terugverdieneffect is het gevolg van een stijging in het
maandinkomen van de Vlamingen. Die leidt tot een
toename in de consumptie. Indien, in een tweede
fase, bijkomend de inkomensgrens voor de hoogste
belastingschijf wordt opgetrokken van 36300 euro
naar 50000 euro, loopt de kostprijs voor Vlaanderen
op tot 1,15 miljard euro. We kunnen dit opsplitsen in
een verlies van 1,3 miljard via de inkomstenbelasting
en een terugverdieneffect van 145 miljoen euro via
de BTW.
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Wat is MEFISTO?
MEFISTO staat voor Modelling and Evaluating Flanders’ FIscal and Social Tomorrow. Het is een online beschikbaar simulatiemodel dat de budgettaire impact van fiscale
beleidshervormingen analyseert (http://www.flemosi.be/easycms/MEFISTO). Ook brengt het model de winnaars en verliezers van een beleidshervorming en het effect op
armoede in kaart. Het model werd ontwikkeld in een IWT-project van de KULeuven, de Universiteit Antwerpen, de VUB, de Universiteit Luik en Universiteit van Essex.
Sterktes
- Snelle berekening van de budgettaire kost van een beleidshervorming.
- Overzicht van winnaars en verliezers van een beleidshervorming.
- Ruime waaier van fiscale en sociale beleidsinstrumenten beschikbaar (Personenbelasting, BTW, Leefloon, kindergeld, etc.).
- Kostprijs kan zowel voor België als Vlaanderen berekend worden.
Beperkingen
- MEFISTO houdt geen rekening met gedragsreacties van individuen als gevolg van de beleidsveranderingen, vb. in MEFISTO wijzigt een individu zijn of haar
arbeidsaanbod niet bij een verlaging van zijn of haar persoonlijke inkomstenbelasting. Wel worden inkomensveranderingen doorgerekend in uitgavenpatronen,
en dus in betaalde BTW.
- MEFISTO modelleert geen veranderingen van macro-economische variabelen zoals inflatie en de groei van het BBP, die op lange termijn een rol spelen.
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