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De loonkosten zijn belangrijk, maar heus niet de enige Belgische handicap, het probleem 
is vooral het klimaat van onzekerheid op vlak van fiscaliteit, arbeidsmarkt, pensioenen en 
politiek. Dat zegt professor Gert Peersman van de vakgroep financiële economie (UGent).

"Als een bedrijf ergens investeert, dan kijkt het in de eerste plaats op lange termijn", aldus 
Peersman. "Wat België betreft is er teveel onzekerheid, onder meer fiscaal. Hoe zit het met de 
belastingen op arbeid, gaan die verlaagd worden of niet? Gaat de vermogensbelasting 
omhoog? Wordt de notionele intrestaftrek verlaagd? Het gaat hem niet meteen over het feit of 
die maatregelen goed of slecht zijn, wel dat er geen duidelijkheid over bestaat. Als een bedrijf 
dat wil investeren moet kiezen tussen België of Duitsland, waar die zekerheid wel bestaat, dan 
is de keuze snel gemaakt."
Wat de arbeidsmarkt betreft speelt de loonhandicap een rol, zeker in de industriële sector waar 
de winstmarges zeer laag zijn, maar volgens hem ook de discussie rond de loonindexatie en de 
onduidelijkheid rond pensioenen.
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Er is ook teveel onduidelijkheid over de toekomstige structuur van ons land. "Blijven we een 
federale staat of evolueren we naar een confederaal model? Ook dat is een onzekere factor 
voor bedrijven die willen investeren."
Onzekerheid creëert recessie, en dat geldt ook voor gezinnen. "Als je niet weet hoeveel 
belastingen je moet betalen omdat de regering geen langetermijnplanning heeft, dan ga je meer 
sparen en minder consumeren."
De Persgroep Digital. Alle rechten voorbehouden.
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