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WOORD VOORAF 

Dit Advies is de voortzetting van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het 
Stabiliteitsprogramma, waarvan de vorige gepubliceerde versie dateert van juli 2007.  Zoals 
verleden jaar heeft de hier voorgestelde analyse als bijzonderheid dat ze de meest recent 
herziene gegevens integreert, zowel wat de overheidsrekeningen zelf betreft (voorlopige 
synoptische overheidstabellen van het INR gepubliceerd eind maart 2008) als het bbp en de 
grote aggregaten (gegevens van het INR van eind april 2008).  Ze integreert eveneens 
ramingen betreffende de weerslag van eenmalige of niet-recurrente maatregelen, 
betreffende de geaggregeerde overheidsschuld van de GO in Maastricht-termen (1), en 
betreffende de begrotingsrealisaties van de andere Lidstaten van de Europese Unie en van 
het eurogebied (zoals gepubliceerd in de gegevensbank AMECO van de Europese 
Commissie, bijgewerkt in april 2008). 

Ten opzichte van de laatste evaluatie van de Afdeling in 2007 heeft de belangrijkste 
methodologische wijziging betrekking op het feit dat het Instituut voor de Nationale 
Rekeningen (INR) beslist heeft om zich voor de boekhoudkundige behandeling van de 
overname van de historische schuld van de NMBS in 2005 alsmede voor de rekeningen van 
het toen opgerichte Fonds voor Spoorweginfrastructuur, af te stemmen op de 
evaluatiemethode van EUROSTAT. Dit punt wordt in detail behandeld in de methodologische 
bijlage en heeft als belangrijkste gevolgen dat het peil van de Belgische overheidsschuld 
vanaf 2005 ietwat verhoogt maar ook dat het jaarlijks vorderingensaldo vanaf 2006 licht 
verbetert (met minder dan 0,1% van het bbp). 

In de voorliggende analyse van het eerste hoofdstuk worden de nog voorlopige ramingen (2) 
van de begrotingsrealisaties van 2007 vergeleken met de doelstellingen van het 
Stabiliteitsprogramma 2007-2010 van december 2006. De analyse beperkt zich echter niet 
tot een loutere vergelijking van de doelstellingen en de realisaties voor het jaar 2007. Er 
wordt ook gepoogd om de onderliggende begrotingsevoluties van de laatste jaren te toetsen 
aan de meer structurele middellangetermijndoelstellingen van het begrotingsbeleid, zoals 
vooropgesteld in het Stabiliteitsprogramma, met name de verdere schuldafbouw en de 
geleidelijke opbouw van begrotingsoverschotten die het mogelijk moeten maken om in de 
best mogelijke omstandigheden de budgettaire kosten van de vergrijzing op te vangen.  

Met het oog daarop wordt in deze analyse (Hoofdstuk I) getracht om de diverse - 
conjuncturele, éénmalige en discretionaire - factoren te identificeren aan de hand waarvan 
de determinanten van de behaalde resultaten alsook de inzake overheidsfinanciën 
(vorderingensaldi, schuldgraad) waargenomen evoluties kunnen ontleed worden. 

                                                 
1 Zoals medegedeeld in het kader van de officiële ” Reporting of Government Deficits and Debt Levels” 

procedure, die dateert van 30 maart 2008. 

2 De definitieve ramingen zullen in september 2008 beschikbaar zijn, samen met de institutionele rekeningen 
van de andere grote macro-economische actoren. 
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In het tweede Hoofdstuk (II) worden de krachtlijnen beoordeeld van de Begroting 2008 van 
de Federale Overheid (en in ruimere zin van Entiteit I). Na een beknopte voorstelling ervan 
worden de onderliggende macro-economische hypothesen van deze begroting meer in detail 
beoordeeld. Tevens wordt gepoogd te beoordelen in welke mate de in de Begroting 2008 
vooropgestelde doelstellingen zouden kunnen beïnvloed worden door de recentste macro-
economische herzieningen uitgevoerd door verscheidene internationale en nationale 
instellingen (namelijk de Europese Commissie en het Federaal Planbureau).  

In een derde Hoofdstuk (III) wordt het perspectief verruimd en wordt het nieuwe 
Stabiliteitsprogramma (2008-2011), dat de Belgische regering heeft aangenomen in april 
2008, beoordeeld. De gevolgen van het nieuwe illustratieve traject in dit Programma worden 
geanalyseerd in termen van vereiste inspanningen tot aanpassing en dit zowel in het macro-
economisch basisscenario van het Programma als in een alternatief minder gunstig scenario 
dat geïnspireerd is op de laatste vooruitzichten van de Europese Commissie (lente 2008) of 
in het middellangetermijnscenario dat in mei door het FPB werd gepubliceerd 

Een grondiger beoordeling van de begrotingsvooruitzichten alsmede van de gevolgen van 
het in het nieuwe Stabiliteitsprogramma voorgestelde begrotingstraject op middellange 
termijn, zal plaatsvinden in de herfst op basis van de nieuwe ramingen van de budgettaire 
kosten van de vergrijzing (BKV) op middellange en lange termijn die in juni door de 
Studiecommissie voor de vergrijzing (SCvV) zullen gepubliceerd worden, alsmede op basis 
van de nieuwe conjunctuurvooruitzichten op korte en middellange termijn die deze zomer of 
in de herst zullen beschikbaar zijn. 

Tenslotte worden in het begin van de tekst, de belangrijkste analyses en conclusies van dit 
Advies samengebracht in de “synthese en aanbevelingen”. 

De methodologische nota geeft de conceptuele en de statistische grondslagen, waarop 
voorliggende analyse van de realisaties 2007 is gebaseerd, in detail weer. Die nota wordt 
evenwel niet meer zoals vorig jaar in de inleiding opgenomen maar wel in Bijlage. 
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SYNTHESE 

EVALUATIE VAN DE BEGROTINGEN 2007 EN 2008 EN HET NIEUWE 
STABILITEITSPROGRAMMA 2008-2011 

1. Begrotingsresultaat voor de gezamenlijke overheid 

In het stabiliteitsprogramma dat in december 2006 opgesteld werd voor de periode 2007-
2010, werd voor 2007 gemikt op een begrotingsoverschot van 0,3% bbp.  Deze doelstelling 
was de eerste stap in de geleidelijke opbouw van een begrotingsoverschot, dat moest 
oplopen tot 1,3% bbp in 2012. Dat begrotingstraject stemde overeen met de aanbevelingen 
die de Afdeling in maart 2007 heeft geformuleerd en is, samen met het opdrijven van de 
werkgelegenheidsgraad, een cruciaal onderdeel van de strategie om de gevolgen van de 
vergrijzing van de bevolking op te vangen. De uit de daling van de schuld voortvloeiende 
afname van de rentelasten,   de geleidelijke afbouw van het gecreëerde overschot en de 
beheersing van de vergrijzingsuitgaven zullen immers de begrotingsruimte moeten bieden 
om de verwachte en door de vergrijzing veroorzaakte stijging van uitgaven als pensioenen 
en gezondheidszorg te financieren. Het begrotingsbeleid en het tewerkstellingsbeleid zijn de 
twee belangrijkste pijlers van het beleid om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. 
 

 Tabel 1 
Vorderingensaldo en zijn determinanten voor de gezamenlijke overheid 

  Niveaus, in % bbp

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Effectieve ontvangsten (°) 49,7% 47,8% 48,0% 47,7% 47,2% -2,5% -1,7% -0,8%

Primaire uitgaven (°) 44,4% 43,1% 46,1% 43,4% 43,5% -0,8% 1,7% -2,6%

Primair saldo 5,3% 4,7% 1,9% 4,3% 3,7% -1,7% -3,4% 1,7%

Rentelasten (EDP) 5,3% 4,7% 4,2% 4,0% 3,8% -1,5% -1,1% -0,4%

Vorderingensaldo (EDP) 0,0% 0,0% -2,3% 0,3% -0,2% -0,2% -2,3% 2,1%

Schuldgraad EUROSTAT 98,6% 94,2% 92,1% 88,2% 84,8% -13,8% -6,5% -7,3%

Gecumuleerde evolutie

 

Volgens de voorlopige versie van de overheidsrekening voor 2007 die door het INR in maart 
2008 is gepubliceerd, werd de begrotingsdoelstelling evenwel niet bereikt en zou voor de 
gezamenlijke overheid in plaats van het geplande overschot een tekort van 0,2% bbp zijn 
opgetekend in 2007.  Deze afwijking van 0,5% van het bbp heeft zich voornamelijk 
gerealiseerd op het niveau van het primair saldo. Nochtans waren er twee factoren die het 
behalen van de doelstelling in principe hadden moeten vergemakkelijken. Enerzijds kwam 
het begrotingssaldo voor 2006 hoger uit dan geraamd: bij het opstellen van het 
stabiliteitsprogramma van december 2006 werd nog uitgegaan van een begrotingsevenwicht, 
terwijl volgens de recentste gegevens in 2006 een overschot van 0,3% bbp werd 
opgetekend. Anderzijds lag de activiteitsgroei zowat een half procentpunt hoger dan de reële 
groei van 2,2% die bij de opmaak van de begroting en in het stabiliteitsprogramma van 
december 2006 werd verwacht. 
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Uiteraard was 2007 een uitzonderlijk jaar met een ongewoon lange bestuursperiode van 
lopende zaken, die bijna negen maanden omvatte en die het bijzonder moeilijk maakte de 
nodige bijsturingen te realiseren. Dit had des te meer gevolgen door het feit dat in de 
begroting voor 0,6% bbp éénmalige maatregelen vervat waren. 

De redenen voor de vrij belangrijke afwijking van de begrotingsdoelstelling moeten volgens 
de Afdeling worden gezocht in drie factoren.  

Vooreerst zijn twee aangekondigde niet-recurrente maatregelen, met name de geplande 
vastgoedverkopen en de overname van pensioenverplichtingen in ruil voor een 
kapitaaloverdracht, omwille van bovenvermelde reden niet uitgevoerd.  In totaal was hiervoor 
in de begroting van 2007 gerekend op een bedrag van 0,3% à 0,4% van het bbp dat niet 
werd gerealiseerd. 

Ook andere elementen hebben een rol gespeeld in het niet halen van de 
begrotingsdoelstellingen, maar in mindere mate: Er werd bij de begrotingscontrole geen 
rekening gehouden met de beslissing van Eurostat dat effectiseringen van 
belastingachterstallen - ook in 2006 werd dergelijke operatie door de federale overheid 
uitgevoerd - niet meer als een ontvangst mogen worden geboekt vanaf 2007. 

Verder kwamen de totale belastingontvangsten in 2007, ondanks het feit dat ze gelijke tred 
hielden met de hogere activiteitsgroei, lager uit dan verwacht bij de opmaak van de begroting 
. Zo lagen de in 2007 effectief gerealiseerde fiscale ontvangsten maar liefst 0,5%. bbp onder 
het niveau dat bij de initiële begrotingopmaak was vooropgesteld. Deze relatief grote 
afwijking is slechts in beperkte mate te wijten aan het feit dat enkele belangrijke 
belastinggeschillen in het nadeel van de overheid zijn beslecht, maar is voornamelijk te 
wijten aan een te genereuze inschatting van de belastingsontvangsten.  Dit lijkt te wijzen op 
problemen bij de begrotingsopmaak en begrotingscontrole. De Afdeling wenst te 
benadrukken dat het begrotingsbeleid moet gebaseerd zijn op geloofwaardige 
uitgangspunten. Zo moeten de overheidsontvangsten op een realistische - en bij voorkeur 
zelfs voorzichtige - manier worden ingeschat. Een grondige evaluatie van de methoden die 
bij de begrotingsopmaak worden gebruikt voor de raming van de fiscale ontvangsten zou dan 
ook wenselijk zijn. Een geloofwaardige begroting vereist voorts dat enkel maatregelen 
worden opgenomen die voldoende zijn gepreciseerd en, behoudens uitzonderlijke 
omstandigheden, ook effectief zullen worden uitgevoerd. 

Ten slotte werden er tijdens de controles van de begroting, dus nog voor de periode van 
lopende zaken, niet bijtijds afdoende maatregelen genomen om de afwijking van de 
begrotingsdoelstelling tegen te gaan.  

2. Structurele begrotingsontwikkelingen 

Uit de analyse van de structurele begrotingsontwikkelingen blijkt dat het begrotingssaldo na 
correctie voor de invloed van de conjunctuur en de niet-recurrente factoren in 2007 vrijwel 
ongewijzigd is gebleven ten opzichte van 2006. De beperkte daling van de rentelasten werd 
immers tenietgedaan door een minieme verdere achteruitgang van het structurele primaire 
saldo. De structurele overheidsontvangsten zijn vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het trendmatige bbp, maar de verwachting dat de ontvangsten hoger zouden liggen, 
hebben tot onvoldoende aandacht geleid voor de uitgavenzijde: de structurele groei van de 
primaire uitgaven, die hoger lag dan die van het trendmatige bbp verklaart dan ook de 
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verslechtering van het primaire saldo. Zo werd een relatief hoge groei opgetekend voor de 
uitgaven voor gezondheidszorg, dienstencheques en bepaalde lastenverlagingen voor 
ondernemingen (onder meer voor overwerk en ploegenarbeid) die volgens de methodologie 
van de nationale rekeningen subsidies zijn en dus als overheidsuitgaven worden geboekt. 
 

 Tabel 2 
 Evolutie van het effectief primair saldo en zijn samenstellende delen (°) 

   Evolutie van het primair saldo in 2007 (Definitie INR) en bestanddelen, in % bbp

   Realisaties (Definitie INR-april 2008) Verschil Real. - Stab.prog.

2006 2007 Verschil 2006 2007 Verschil 2007 (Niv.) 2006-07

A B C=B-A D E F=E-D G=E-B H=F-C

Effectief primair saldo (1) 4,1% 4,2% 0,1% 4,2% 3,7% -0,5% -0,5% -0,6%

Cyclische weerslag (Def. EU) (2) -0,4% -0,4% 0,0% -0,4% -0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Cycl. gecorr. primair saldo (3)=(1-2) 4,5% 4,5% 0,0% 4,6% 3,8% -0,8% -0,7% -0,8%

One-shots (partim) (4) 0,7% 0,5% -0,2% 0,7% 0,0% -0,7% -0,5% -0,5%

Pm. Tot. weersl. niet-discret. (5)=(2+4) 0,3% 0,1% -0,2% 0,3% -0,1% -0,4% -0,3% -0,3%

Structureel primair saldo (6)=(3-4) 3,8% 4,0% 0,2% 3,9% 3,8% -0,1% -0,2% -0,3%

Stab.prog. 2006 (doelstellingen)

(°) Om de vergelijkbaarheid van de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma (die gedefinieerd waren volgens de 
oude definitie “exclusief FSI”) met de realisaties te verzekeren, werden de effectief vastgestelde realisaties eveneens 
en ten uitzonderlijke titel “exclusief FSI” becijferd.  Daaruit volgt dat geringe verschillen (ongeveer 0,1% van het bbp) 
inzake de primaire saldi van 2007 (en de “evolutie 2006-2007 van die saldi) kunnen voorkomen ten opzichte van de 
overeenstemmende gegevens in voorgaande tabel 1 die gedefinieerd zijn volgens de zienswijze van EUROSTAT 
“inclusief FSI”. 

 
De heel kleine daling van het structurele primaire saldo in 2007 volgt op een forse afname 
van dat saldo in de jaren daarvoor. Al met al is het structurele primaire saldo sinds 2000 
- toen dit saldo een piek heeft bereikt - met zowat 2,7% bbp afgenomen, wat nagenoeg 
overeenstemt met de afname van de rentelasten in die periode. De begrotingsruimte die is 
ontstaan door de daling van die rentelasten - dank zij zowel de afbouw van de 
overheidsschuld als de vermindering van het gemiddelde rentetarief op die schuld - is dus 
niet aangewend voor de opbouw van het gewenste begrotingsoverschot, maar wel voor 
maatregelen die de economische activiteit ten goede kwamen: enerzijds een daling van de 
structurele overheidsontvangsten, vooral door de verlagingen van de personenbelasting en 
de sociale bijdragen, en anderzijds een stijgingstempo van de primaire uitgaven dat 
gemiddeld hoger lag dan de trendmatige activiteitsgroei. 

Met de begroting 2008 wordt geen ombuiging ingeleid van  het begrotingstraject van het 
recente verleden.  Hoewel de éénmalige maatregelen in de begroting beperkt zijn, lijkt de 
voorziene groei van de ontvangsten lijkt onrealistisch hoog, zeker in het licht van de 
verzwakkende conjunctuur. Maar ook aan de uitgavenzijde blijft de groei, zoals de vorige 
jaren, deze van het potentieel van de economie ruim overtreffen en uitstijgen boven het ritme 
dat in overeenstemming is met het middellange begrotingstraject van de Afdeling. Wil de 
regering haar eigen doelstellingen halen dan zullen belangrijke aanpassingen van minstens 
0,3 tot 0,4% bbp moeten uitgevoerd worden aan de begroting 2008. 
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Doelstellingen en realisaties vorderingensaldo  in % bbp  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(1) Referentietraject Afdeling  0.3  0.5  0.7  0.9  1.1 1.3 

(2) Realisaties 2007 en stabiliteitsprogramma. 

     2008-11 

 

-0.2 

 

 0.0 

  

 0.3 

 

 0.7 

  

 1.0 

 

Verschil (2) – (1) -0,5 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1  

Cumulatief verschil   -0.5 -1.0 -1.4 -1.6 -1.7  

 

Maar zoals gesteld wordt hiermee de achterstand op het door de Afdeling voorgestelde 
traject geenszins verminderd. Het nieuwe stabiliteitsprogramma (2008-2011) van de regering 
voorziet slechts vanaf 2009 een opslorping van de achterstand à rato van 0,3% bbp per jaar 
over de periode tot 2011. Dit betekent dat, cumulatief over de periode 2008-2011, de 
afwijking t.o.v. het referentiescenario van de Afdeling oploopt tot 1,7 procent van het bbp of 
ongeveer 5 miljard euro. Bovenop de hogere overheidsschuld die hieruit voortvloeit, 
impliceert deze ontwikkeling voor de volgende generaties reeds een jaarlijkse vermindering 
van de beleidsmarge met 200 tot 250 miljoen euro per jaar. Rekening houdend met de 
gunstige macro-economische hypotheses die aan de basis liggen van het nieuwe 
stabiliteitsprogramma zou de reële afwijking en de kostprijs nog groter kunnen worden 

De begrotingsinspanning die nu zal moeten geleverd worden in de periode 2008-2011 om 
opnieuw aansluiting te vinden bij het traject van de Afdeling wordt nu wel bijzonder groot, nl. 
1,0% bbp tegenover 0,6% bbp in het vorige stabiliteitsprogramma. Dit is een moeilijke 
opdracht zeker als men vaststelt dat de niet-vergrijzingsuitgaven jaarlijks slechts met de helft 
mogen stijgen in vergelijking met het gemiddeld ritme van de laatste tien jaren (1,4% t.o.v. 
2,6%) in een periode die bovendien gekenmerkt wordt door twee verkiezingen (2009 en 
2011),  

3. Begrotingsresultaten per deelsector 

De in het stabiliteitsprogramma van december 2006 opgenomen begrotingsdoelstelling van 
een overschot van 0,3% bbp was gebaseerd op een begrotingsevenwicht voor de federale 
en lokale overheid en kleine overschotten voor de gemeenschappen en de gewesten en de 
sociale zekerheid. Uit een analyse van de resultaten per deelsector blijkt dat het niet 
bereiken van de doelstelling voor de gezamenlijke overheid enkel te wijten is aan de federale 
overheid; de drie overige deelsectoren hebben het opgelegde begrotingssaldo bereikt of 
overschreden. 

De federale overheid heeft in plaats van het beoogde begrotingsevenwicht een tekort van 
1 % bbp opgetekend in 2007. De hierboven beschreven overschatting van de 
belastingontvangsten en de niet-uitvoering van de aangekondigde niet-recurrente 
maatregelen hebben immers hoofdzakelijk op het begrotingssaldo van de federale overheid 
gewogen. 
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In de periode 1995-2007 toont de verdeling van de middelen tussen de deelsectoren de 
pijnpunten van het huidige verdelingsmodel en de last die weegt op de federale overheid: de 
totale overdrachten (fiscale en budgettaire overdrachten) van de federale overheid naar de 
andere deelsectoren zijn in die periode, met  1,8 procentpunten meer gestegen dan het bbp, 
zonder rekening te houden met bijkomende bevoegdheden; deze stijging manifesteert zich 
voornamelijk naar de deelsector sociale zekerheid  (+ 1,2 procentpunten) en in mindere mate 
naar Entiteit II (+ 0,6 procentpunten). Na 2003 gingen de overdrachten meer dan integraal 
naar de sociale zekerheid en was er zelfs een lichte vermindering van de overdrachten naar 
Entiteit II (-0,3 procentpunten). Het automatisme in die overdrachten naar de sociale 
zekerheid en de deelgebieden in het licht van de vergrijzingskost legt een meer dan 
proportionele saneringslast op de schouders van de federale overheid.  

4. Slotbeschouwingen 

Zoals gesteld in het rapport van de Afdeling van maart 2007 vereist de voorbereiding op de 
vergrijzing een pro-actieve budgettaire strategie die correct vooruitloopt op onafwendbare en 
voorzienbare evoluties. In dat rapport werd reeds aangegeven dat er in dat verband niet veel 
tijd meer rest om te reageren. 

Gelet op het feit dat de marges voor een verdere daling van de gemiddelde rente op de 
overheidsschuld heel beperkt zijn en de afname van de rentelasten dus wellicht zal 
vertragen, is het nodig dat de dalende trend voor het structurele primaire saldo wordt 
omgebogen om weer aansluiting te vinden bij het door de Afdeling aanbevolen 
begrotingstraject. Dit vereist een resoluut begrotingsbeleid dat gebaseerd moet zijn op een 
trendbreuk in de uitgavenbeheersing en een correcte inning van de overheidsontvangsten. 

Tegen die achtergrond valt het niet bereiken van de begrotingsdoelstelling voor 2007, 
ondanks de groter dan verwachte activiteitsgroei en het betere uitgangspunt in 2006, te 
betreuren. Het missen van de begrotingsdoelstellingen in 2007 heeft er immers toe geleid 
dat de in het nieuwe stabiliteitsprogramma van april 2008 aangekondigde doelstellingen 
lager liggen dan het door de Afdeling aanbevolen begrotingstraject. Bovendien wordt voor 
2008 in dat programma niet verder gegaan dan het vooropstellen van een evenwicht en voor 
de jaren die volgen wordt wel de geleidelijke opbouw van een structureel 
begrotingsoverschot tot doel gesteld, dat tegen 2011 zou moeten oplopen tot 1% bbp maar 
waarvan de uitvoering een drastische ombuiging van het begrotingsbeleid vereist. 

De Afdeling dringt er sterk op aan dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen om zo 
snel mogelijk aansluiting te vinden bij het door de Afdeling aanbevolen begrotingstraject. Dit 
traject zal na de zomer weliswaar opnieuw geëvalueerd worden in het licht van de nieuwe 
demografische projecties die recent werden bekend gemaakt en van de nieuwe ramingen 
van de kosten van de vergrijzing die de Studiecommissie voor de vergrijzing hieruit zal 
distilleren. Het is echter weinig waarschijnlijk dat dit tot een significante herziening van dit 
referentietraject zal leiden. 
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Bovendien zou het nog verder uitstellen van de begrotingsaanpassing om de gevolgen van 
de vergrijzing op te vangen enkel de vereiste inspanning in de volgende jaren en/of de lasten 
voor de volgende generaties vergroten. 

De Afdeling pleit er ten slotte voor om bestaande begrotingsprocedures, waar nodig, te 
versterken om te vermijden dat de hierboven beschreven factoren die hebben geleid tot de 
afwijking van de begrotingsdoelstelling in 2007 ook kunnen wegen op volgende begrotingen. 
De controle van de begroting voor 2008 biedt daartoe een eerste gelegenheid. 
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HOOFDSTUK  I. 
EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN HET 

STABILITEITSPROGRAMMA IN 2007 

I.1 Globale evoluties in 2006-2007 

I.1.1 De belangrijkste krachtlijnen van het Stabiliteitsprogramma 
2007-2010 

In december 2006 heeft de Belgische regering het Stabiliteitsprogramma 2007-2010 
goedgekeurd. Dit lag in de lijn van het federale regeerakkoord van 2003. Het uitgestippelde 
traject beoogde de realisatie van het begrotingsevenwicht, in het verlengde van de 
doelstellingen van het vorige Stabiliteitsprogramma 2006-2009 en, vanaf 2007, de 
geleidelijke opbouw van begrotingsoverschotten alsmede de verdere afbouw van de 
schuldgraad. 

Overeenkomstig de wet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van 
een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een 
Zilverfonds, was voorzien dat het vorderingensaldo in 2007 0,3% van het bbp bedraagt, met 
een jaarlijkse stijging met 0,2% van het bbp tot 0,9% van het bbp in 2010 en 1,3% van het 
bbp in 2012.  De opbouw van overschotten moest met name op twee punten gebaseerd zijn:  
de budgettaire ruimte die in de toekomst vrijkomt door de daling van de interestlasten en, 
indien de groei hoger zou uitvallen dan geraamd, de prioritaire aanwending van de 
bijkomend beschikbare ruimte 

De geleidelijke opbouw van stijgende begrotingsoverschotten moest leiden tot de verdere 
verlaging van de schuldgraad (met het oog op de doelstelling van 72,9% van het bbp in 
2010), zodat in de context van de demografische schok, de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën zou gewaarborgd worden, met name door de structurele financiering van 
het Zilverfonds. In het Stabiliteitsprogramma 2007-2010 werd dus herbevestigd dat het 
begrotingsbeleid een van de belangrijkste pijlers is van de houdbaarheidsstrategie die, 
parallel met het werkgelegenheidsbeleid, werd ingevoerd om de uitdaging van de 
demografische vergrijzing op te vangen. Laatstgenoemd beleid beoogde in het bijzonder de 
verhoging van de werkgelegenheidsgraad, met name door de verlaging van de fiscale en 
parafiscale druk op de factor arbeid en door een activeringsbeleid. 

 Tabel 3 
Doelstellingen inzake vorderingensaldi, zoals bepaald in de 

opeenvolgende stabiliteitsprogramma’s 
Periode 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

November 2003 2004-2007 0,0 0,0 0,0 0,3
November 2004 2005-2008 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
December 2005 2006-2009 0,0 0,0 0,3 0,5
December 2006 2007-2010 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9
Realisaties EDP 0,0 -2,3 0,3 -0,2
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Zoals aangegeven in bovenstaande tabel wijzigt het voorziene traject over de periode 2007-
2010 niet het traject van de saldi zoals opgenomen in het programma 2006-2009. 

Tabel 4 
Stabiliteitsprogramma 2007-2010 voor België 

Opdeling van de begrotingsnormen tussen de verschillende entiteiten 
 
In % van het bbp 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Primair saldo 4,3 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2
Entiteit I 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,7
Entiteit II 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5

Rentelasten 4,2 4,1 3,9 3,6 3,4 3,3
Entiteit I 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0
Entiteit II 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Vorderingensaldo 0,1 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9
Entiteit I 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7
Entiteit II 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Bron: Stabiliteitsprogramma van België (2007-2010), Actualisering 2006, Tabel 5, blz.23. 

In het stabiliteitsprogramma van 2006 werden net zoals vroeger de doelstellingen voor 2007-
2010 voor de gezamenlijke overheid weer verdeeld over de diverse entiteiten. Uit 
bovenstaande tabel blijkt dat, volgens het programma, Entiteit I geleidelijk stijgende 
overschotten zou moeten genereren over de betrokken periode. Het aan Entiteit II 
toegewezen traject voorziet een saldo van 0,2% van het bbp tegen 2010, wat het gevolg is 
van een versoepeling van de begrotingsdoelstelling van de gemeenschappen en gewesten 
(0,0% tegen 2010) en gecompenseerd wordt door een verbetering van het saldo van de 
lokale overheden, overeenkomstig de budgettaire electorale cyclus. 

I.1.2 Naleving van de doelstellingen in 2007 

De begrotingsresultaten van 2007 op het vlak van het geconsolideerde geheel van de 
gezamenlijke overheid (GO) zijn duidelijk minder gunstig dan de vastgelegde doelstellingen, 
aangezien een tekort van 0,2% van het bbp (EDP) wordt genoteerd, wat een absolute 
afwijking betekent van 0,5% van het bbp ten opzichte van het verwachte overschot van 0,3% 
van het bbp (cf. Tabel 5 hieronder) volgens dezelfde methodologie (3). 
 
 

                                                 

3 De tabel toont ook het vorderingensaldo berekend in de hypothese dat het FSI geïntegreerd zou worden in 
de financiële vennootschappen (-0,2% van het bbp). Dit criterium verdeelt sinds 2005 België en de 
Europese overheid, maar er werd onlangs beslist de voorkeur te geven aan de consolidatie van het FSI 
met de gezamenlijke overheid (cf. Methodologische bijlage).  

 

 

  18



 Tabel 5 
Realisaties van 2007 in vergelijking met de belangrijkste doelstellingen 

 
In % van het bbp 

Realisaties 2007 versus doelstellingen

In % bbp - Definitie INR Ram. juni-07 NR-apr.08 Doelstelling Realisaties Verschil / Realisaties Verschil / Verschil /
NR-apr.08 Doelstelling (excl. FSI) NR-apr.08 Doelstelling

A B C D E=D-C F G=F-D H=F-

Entiteit I.
Primair saldo 3,9% 4,0% 3,7% 3,1% -0,6% 3,0% -0,1% -0,7%
Rentelasten 3,7% 3,7% 3,5% 3,6% 0,1% 3,5% -0,1% 0,0%
Vorderingensaldo (EDP) 0,2% 0,3% 0,2% -0,5% -0,6% -0,5% 0,0% -0,7%

Entiteit II. 
Primair saldo 0,3% 0,2% 0,5% 0,5% 0,1% 0,5% 0,0% 0,1%
Rentelasten 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% -0,1% 0,2% 0,0% -0,1%
Vorderingensaldo (EDP) 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 0,2%

Gezamenlijke Overheid
Primair saldo 4,2% 4,2% 4,2% 3,7% -0,5% 3,5% -0,1% -0,7%
Rentelasten 4,0% 3,9% 3,9% 3,8% 0,0% 3,8% -0,1% -0,1%

Vorderingensaldo (EDP) 0,2% 0,3% 0,3% -0,2% -0,5% -0,2% 0,0% -0,5%

Realisaties 2006 2007 pm- 2007 - Stab.prog.2006

C

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

 
Kader 1: rentestromen tussen de verschillende overheidsniveaus 

 
Voor elke grote entiteit alsmede voor de gezamenlijke overheid zijn de cijfers van 2006 en 
2007 inzake primaire saldi en rentelasten geconsolideerd om de optelbaarheid ervan te 
verzekeren. Alle gestorte of ontvangen rentestromen tussen de subsectoren van de 
overheid, zowel inzake niet-fiscale ontvangsten (ontvangen inkomen uit vermogen) als 
inzake rentelasten gestort aan andere overheidsniveaus, worden geconsolideerd en dus 
geneutraliseerd. Het totale verschil tussen de geconsolideerde en de niet-geconsolideerde 
cijfers bij zowel de primaire saldi als de rentelasten, bedraagt minder dan -0,1% van het bbp 
(voor het grootste deel gelokaliseerd bij Entiteit I) en heeft geen weerslag op het globaal 
vorderingensaldo.  

Zoals vermeld in Tabel 5 (kolom E) is het verschil ten opzichte van de doelstelling inzake het 
vorderingensaldo van de GO in 2007 (-0,5% van het bbp), in brutocijfers, meer dan volledig 
gelokaliseerd (-0,6% van het bbp) bij Entiteit I en vloeit het volledig voort uit een ongunstige 
evolutie van het primair overschot dat tot 3,1% van het bbp is gedaald in plaats van de 
beoogde 3,7% van het bbp. Dit ondermaatse resultaat kan niet toegeschreven worden aan 
economische conjunctuurelementen, aangezien de reële groei in 2007 2,7% bedroeg, 
tegenover een vooruitzicht van 2,2%. De samenstelling van de overheidsschuld die vooral uit 
langetermijnverbintenissen bestaat, maakte het overigens mogelijk de weerslag op de 
rentelasten van de schuld van de stijging van de rentevoeten op korte termijn op te vangen. 
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Het resultaat is voor een deel te verklaren door de onmogelijkheid voor een federale regering 
van lopende zaken om belangrijke niet-recurrente maatregelen door te voeren (verkopen van 
gebouwen ten belope van 600 miljoen euro, overname van pensioenfondsen ten belope van 
500 miljoen euro), of door het niet in aanmerking nemen vanaf 2007 van niet-recurrente 
maatregelen in het ESR95 (effectisering van de belastingvorderingen ten belope van 160 
miljoen euro). De niet-realisatie van de eenmalige maatregelen vertegenwoordigt in totaal 
0,3% tot 0,4% van het bbp en verklaart in dezelfde mate het verschil tussen het vereist 
primair saldo van Entiteit I en het waargenomen primair saldo (0,6% van het bbp). 

Het door Entiteit II gerealiseerde vorderingenoverschot (0,3% van het bbp), waarvan het 
positieve verschil ten opzichte van de doelstelling 0,2% van het bbp bedraagt, is vooral 
gelokaliseerd bij de Gemeenschappen en Gewesten (0,3% van het bbp).  Dat resultaat is toe 
te schrijven aan het feit dat de sterkere economische groei  tot een opwaartse herziening 
leidde van de middelen die door de Federale Staat aan de Gemeenschappen en Gewesten 
worden overgedragen, overeenkomstig het mechanisme voorzien in de Bijzondere 
Financieringswet (BFW). 

 

I.1.3 Cyclische en eenmalige invloeden op de begrotingssaldi van 2007 

De analyse van de structurele begrotingssaldi en de evoluties daarvan is een onontbeerlijk 
element om de onderliggende resultaten van de overheidsfinanciën te evalueren, ongeacht 
de meer tijdelijke of omkeerbare factoren die vooral verband houden met de 
conjunctuurinvloeden en met de netto-impact van de zogenaamde “eenmalige” maatregelen 
(“one-shots”). 

De evaluatie van de cyclische gevoeligheid van de begrotingsresultaten is dus essentieel om 
op een correcte manier naar de structurele saldi over te gaan. In het algemeen is deze 
evaluatie ondermeer gebaseerd op de raming van een “output-gap” of “bbp-verschil” (cf. 
Kader 2). 
 
 

 Kader 2: definitie van de output-gap en ramingmethodes 
 
De output-gap wordt gebruikt om de cyclische of conjuncturele positie van een economie te 
meten ten opzichte van haar trendmatige of potentiële groei. Het bbp (in volume) zal bij 
hoogconjunctuur hoger liggen dan de trend of het potentieel daarvan (positieve output-gap), 
terwijl het bij laagconjunctuur lager zal liggen (negatieve output-gap). De cyclische positie 
van de economie beïnvloedt de begrotingsresultaten en in het bijzonder de primaire saldi, 
met name via de cyclische werkloosheidsuitgaven en de overheidsontvangsten. Er bestaan 
verscheidene methodologieën om de output-gap en de budgettaire invloeden daarvan te 
ramen. Deze methodologieën zijn in het algemeen verschillend qua raming van de niveaus 
van de output-gap en van de ermee verbonden budgettaire invloeden; er wordt echter 
meestal een nauwe convergentie genoteerd op het vlak van de analyse van de cyclische 
evoluties (wijzigingen van de output-gap van het ene jaar op het andere) en van de ermee 
verbonden budgettaire invloeden (de begrotingsboni of -mali volgend uit deze variaties in de 
tijd van de cyclische posities). Teneinde deze cyclische budgettaire invloeden in % van het 
bbp te kwantificeren, gebruikt de Europese Commissie een methodologie volgens dewelke 
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het geraamde bbp-verschil ten opzichte van de potentiële groei wordt vermenigvuldigd met 
een vaste elasticiteit (van 51% voor België); de potentiële groei wordt gemeten op basis van 
een productiefunctie. Wanneer de effectieve economische groei 1% hoger ligt dan de 
potentiële groei, wordt aldus ceteris paribus geraamd dat dit zal leiden tot een cyclische 
verbetering met 0,5% van het bbp van het primair saldo, zonder een overeenkomstige 
verbetering van het structureel primair saldo.  
 
Wat de raming van de cyclisch gecorrigeerde begrotingssaldi betreft, zijn de Belgische 
stabiliteitsprogramma’s gebaseerd op de Europese methodologie.  
 
Het ESCB en de NBB gebruiken al verschillende jaren een meer uitgewerkte methodologie. 
Die bestaat de facto in een raming van de geaggregeerde maar variabele jaarlijkse 
elasticiteiten, die bijkomend afhangen van de samenstelling van de groei en van de 
specifieke cyclische dynamieken van de belangrijkste belastinggrondslagen (en de daarmee 
verbonden overheidsontvangsten); het bbp-verschil is daarentegen gebaseerd op de 
statistische raming van de trendmatige (en niet de potentiële) groei. Volgens deze tweede 
benadering, die in onderstaande Tabel 6 voor België wordt geïllustreerd, bestaat de totale 
conjunctuurinvloed op de begrotingssaldi (regel 4) dus uit twee afzonderlijke elementen: 

1. een “zuiver” “output-gap”-effect (regel 5), volgens een benadering die globaal nauw 
aansluit bij deze uitgewerkt door de diensten van de Europese Commissie; 

2. een aanvullend “compositie”-effect (regel 6), dat de specifieke weerslag weergeeft van 
de samenstelling van de groei (hoofdzakelijk maar niet uitsluitend van de grote of 
mindere mate waarin deze groei weerspiegeld wordt in de belastinggrondslagen met 
een hoog of laag opbrengstpotentieel). 

Onderstaande tabel toont een analyse voor België voor de periode 2003-2007, volgens de 
ESCB-NBB-methodologie, op basis van EUROSTAT-gegevens. 
 
In brutocijfers werd dus in 2007 een verslechtering geboekt met 0,7% van het bbp van het 
effectief primair saldo in ESR95-termen, in plaats van de oorspronkelijk voorziene 
verbetering met 0,1% van het bbp (van 4,1% van het bbp in 2006 tot 4,2% van het bbp in 
ESR95-INR-termen). Dit gebeurde ondanks een op 0,4% van het bbp geraamde 
conjuncturele budgettaire winst in 2007 (regel 4), incl. compositie-effecten, wat overigens 
nauw aansluit bij het cijfer van 2006. Cyclisch gecorrigeerd (regel 8) zou de verslechtering 
van het primair saldo in 2007 niet minder dan 1,1% van het bbp bedragen.  

De voordien gunstige weerslag van de eenmalige maatregelen op het effectief primair saldo, 
zoals gemeten volgens de ESCB-NBB-methodologie, is daarentegen sterk verslechterd - 
een omgekeerde beweging is zelfs merkbaar - met bijna 1,0% van het bbp (regel 9) ten 
opzichte van 2006, zodat de daling van het structureel primair saldo in 2007 uiteindelijk op 
die basis zou beperkt zijn tot iets meer dan 0,1% van het bbp (zie regel 11), na een veel 
sterkere verslechtering met 0,8% van het bbp in 2006. Nog op die basis zou het globaal 
structureel tekort (incl. rentelasten) ongewijzigd gebleven zijn op -0,2% van het bbp. 
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 Tabel 6 
Structurele saldi en determinanten 

2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2003-07 2003-05 2005-07
        

Waargenomen vorderingensaldo (EDP-def. - EUR) (1) 0,0 0,0 -2,3 0,3 -0,2 0,0 -2,3 2,6 -0,5 -0,2 -2,3 2,1

Rentelasten (EDP - EUR) (2) 5,3 4,7 4,2 4,0 3,8 -0,6 -0,5 -0,2 -0,1 -1,5 -1,1 -0,4

Waargenomen primair saldo (NR - april 2007) (3)=(1+2) 5,3 4,7 1,9 4,3 3,7 -0,6 -2,8 2,4 -0,7 -1,7 -3,4 1,7

Conjunctuurinvloeden in niveau (4)=(5+6) -0,1 -0,2 -0,6 -0,2 0,2 0,0 -0,5 0,4 0,4 0,3 -0,5 0,8

 -  "Output gap"-effect ("+" = positief) (°) (5) -0,7 -0,2 -0,5 -0,1 0,1 0,5 -0,3 0,4 0,3 0,8 0,2 0,6

 -  "Compositie"-effect ("+" = positief) (°) (6) 0,5 0,0 -0,2 -0,1 0,1 -0,5 -0,2 0,1 0,2 -0,5 -0,7 0,2

   Pm. Primair saldo gecorr. voor "Output gap" (7)=(3-5) 6,0 4,9 2,4 4,4 3,5 -1,1 -2,5 2,1 -0,9 -2,5 -3,6 1,1

Primair saldo gecorr. voor alle conjunct.invloeden (8)=(3-4) 5,5 4,9 2,6 4,6 3,5 -0,6 -2,3 2,0 -1,1 -2,0 -2,9 0,9

Weerslag "one-shots" in niveau (9) 1,2 0,8 -2,0 0,8 -0,2 -0,4 -2,8 2,8 -1,0 -1,4 -3,2 1,8

   Pm. Totaal niet-structurele primaire invloeden (10)=(4+9) 1,1 0,6 -2,6 0,6 0,0 -0,4 -3,3 3,2 -0,5 -1,1 -3,7 2,7

Structureel primair saldo (11)=(3-10) 4,2 4,1 4,6 3,8 3,6 -0,2 0,5 -0,8 -0,1 -0,6 0,3 -0,9
Pm. Structureel vorderingensaldo (NFB) (12)=(11-2) -1,1 -0,6 0,4 -0,2 -0,2 0,4 1,0 -0,6 0,0 0,9 1,4 -0,5

 Gecumuleerde evolutie   Jaarlijkse niveaus, in % bbp Jaarl. evolutie, in % bbp

Bron: eigen HRF-berekeningen op basis van INR-gegevens voor de lijnen 1 tot 3 en op basis van het ESCB voor de lijnen 
 4 tot 8. 
(°) “+” = gunstig. In het linkerdeel van de tabel (jaarlijkse niveaus) geeft een positief teken een gunstige weerslag weer (in 

niveau) op het effectief begrotingssaldo, en omgekeerd voor een negatief teken. In termen van evolutie (midden van 
de tabel) geeft een positief cijfer een verbetering of gunstige cyclische evolutie van de begrotingsresultaten weer, en 
geeft een negatief cijfer een verslechtering of een ongunstige conjunctuurevolutie weer.  

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

 
Men komt tot een convergerende beoordeling wanneer, bij wijze van alternatief en 
bijkomende oefening, wordt verwezen naar de budgettaire doelstellingen in structurele 
termen zoals opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2007-2010 en de realisatie daarvan 
dit keer wordt beoordeeld volgens de methodologie van de Europese Commissie.  Om de 
vergelijkbaarheid van de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma (die gedefinieerd 
waren volgens de oude definitie “exclusief FSI”) met de realisaties te verzekeren, werden de 
effectief vastgestelde realisaties eveneens en ten uitzonderlijke titel “exclusief FSI” (4) 
becijferd.   
 
Volgens de Europese methodologie zou het structureel primair saldo aldus in 2007 
verslechterd zijn met 0,1% van het bbp (kolom F van de tabel hieronder), in de plaats van 
verbeterd te zijn met 0,2% van het bbp zoals vooropgesteld in het Stabiliteitsprogramma van 
2006 (kolom C).  De geringe verschillen tussen de methodes en geraamde periodes wijzen 
er evenwel op dat de ramingen van het structureel saldo op voorzichtige wijze moeten 
geïnterpreteerd worden, gelet op de herzieningen van de niveaus van de output-gap, die 
soms aanzienlijk zijn. 

 

                                                 
4  Zie methodologische bijlage 1 voor meer details. Daaruit volgt dat geringe verschillen (ongeveer 0,1% van 

het bbp) inzake de primaire saldi van 2007 (en de “evolutie 2006-2007 van die saldi) kunnen voorkomen 
ten opzichte van de overeenstemmende gegevens in voorgaande in de andere tabellen die gedefinieerd 
zijn volgens de zienswijze van EUROSTAT “inclusief FSI”. 
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 Tabel 7 
Evoluties van de effectieve primaire saldi en verklarende bestanddelen (°) 

 
   Evolutie van het primair saldo in 2007 (Definitie INR) en bestanddelen, in % bbp

   Realisaties (Definitie INR-april 2008) Verschil Real. - Stab.prog.

2006 2007 Verschil 2006 2007 Verschil 2007 (Niv.) 2006-07

A B C=B-A D E F=E-D G=E-B H=F-C

Effectief primair saldo (1) 4,1% 4,2% 0,1% 4,2% 3,7% -0,5% -0,5% -0,6%

Cyclische weerslag (Def. EU) (2) -0,4% -0,4% 0,0% -0,4% -0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Cycl. gecorr. primair saldo (3)=(1-2) 4,5% 4,5% 0,0% 4,6% 3,8% -0,8% -0,7% -0,8%

One-shots (partim) (4) 0,7% 0,5% -0,2% 0,7% 0,0% -0,7% -0,5% -0,5%

Pm. Tot. weersl. niet-discret. (5)=(2+4) 0,3% 0,1% -0,2% 0,3% -0,1% -0,4% -0,3% -0,3%

Structureel primair saldo (6)=(3-4) 3,8% 4,0% 0,2% 3,9% 3,8% -0,1% -0,2% -0,3%

Stab.prog. 2006 (doelstellingen)

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

Bronnen:  Stabiliteitsprogramma 2007-2010, AMECO-gegevens (EEG), eigen HRF-berekeningen. 
(°)  De correcties die in deze tabel werden aangebracht om over te gaan naar de structurele primaire saldi zijn gebaseerd 

op een andere methodologie dan deze welke gebruikt in de vorige tabel (zie Kader 2 voor meer details). Tussen beide 
tabellen zijn de niveaus van structurele saldi voor een gegeven jaar bijgevolg niet vergelijkbaar, alleen de evoluties 
van structurele saldi  van het ene jaar naar het andere kunnen vergeleken worden. 

 

I.2 Belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van de gezamenlijke 
overheid 

Het volgende deel strekt ertoe de evolutie van de belangrijkste bestanddelen van de 
begrotingssaldi te bepalen door de elementen te onderstrepen die een rol hebben kunnen 
spelen in de verslechtering van zowel de ontvangsten als de uitgaven. 

I.2.1 Evolutie van het primair saldo en van zijn belangrijkste 
determinanten 

Het effectief primair saldo van de gezamenlijke overheid daalt dus in 2007 duidelijk ten 
opzichte van 2006 (-0,7% van het bbp); deze daling ligt in het verlengde van de evolutie die 
sinds 2002 wordt waargenomen. Voor de eerste keer sinds het begin van de in aanmerking 
genomen periode (met uitzondering van het jaar 2005 dat beïnvloed werd door de integratie 
van het FSI) was de verslechtering van het primair saldo beduidend groter dan de nog matig 
gunstige evolutie van de rentelasten; dit verklaart waarom de overheidsfinanciën 
evolueerden van een evenwicht naar een matig tekort. Er dient genoteerd te worden dat het 
tekort groter zou zijn geweest indien de verlaging van de rentelasten niet gunstiger dan 
voorzien was geweest (cf. Tabel 5) 
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 Tabel 8 
Vorderingensaldi en determinanten op het vlak van de gezamenlijke overheid 

 
  Niveaus, in % bbp

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Effectieve ontvangsten (°) 49,7% 47,8% 48,0% 47,7% 47,2% -2,5% -1,7% -0,8%

Primaire uitgaven (°) 44,4% 43,1% 46,1% 43,4% 43,5% -0,8% 1,7% -2,6%

Primair saldo 5,3% 4,7% 1,9% 4,3% 3,7% -1,7% -3,4% 1,7%

Rentelasten (EDP) 5,3% 4,7% 4,2% 4,0% 3,8% -1,5% -1,1% -0,4%

Vorderingensaldo (EDP) 0,0% 0,0% -2,3% 0,3% -0,2% -0,2% -2,3% 2,1%

Schuldgraad EUROSTAT 98,6% 94,2% 92,1% 88,2% 84,8% -13,8% -6,5% -7,3%

Gecumuleerde evolutie

 
(°)  HRF-definitie: EUROSTAT-Database, excl. de toegerekende bijdragen maar incl. de fiscale overdrachten aan de EU 

en de verkopen van activa.  
Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 

bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal.  

De ratio van de effectieve overheidsontvangsten (HRF-definitie) daalt in 2007 gevoelig (van 
47,7% tot 47,2%) wat in het verlengde ligt van de dalende trend die zich in 2006 heeft 
ingezet (-0,3% van het bbp ten opzichte van 2005). Voor het jaar 2007 is dit bijna uitsluitend 
te verklaren door de inkrimping van de niet-fiscale ontvangsten ten opzichte van 2006, als 
gevolg van het vrijwel volledig verdwijnen van de fiscale en niet-fiscale eenmalige 
ontvangsten (van 0,9% in 2006 tot 0,2% in 2007, cf. infra). 

De waargenomen ratio van de primaire uitgaven (HRF-definitie) neemt slechts licht toe. Deze 
quasi-stabilisering is echter toe te schrijven aan de talrijke gunstige niet-discretionaire 
invloeden (5) (conjuncturele effecten en relatieve prijseffecten), de neutralisering daarvan 
leidt tot een sterkere groei van de structurele ratio van de primaire uitgaven in volume (cf. 
infra). 

Deze combinatie van de dynamiek van de ontvangsten en de uitgaven leidt tot een 
verslechtering van het primaire overschot ten opzichte van 2006, maar vooral ten opzichte 
van de doelstelling die bij de opmaak van de begroting 2007 is vastgelegd op 4,2% van het 
bbp, met het oog op de structurele financiering van het Zilverfonds. 

                                                 

5 Het gaat hier om invloeden die de groei van de ratio van de primaire uitgaven hebben vertraagd en die dus 
hebben bijgedragen tot een verbetering van het effectief primair saldo.  
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I.2.2 Detail van de realisaties op het vlak van de gezamenlijke 
overheid 

I.2.2.1 Evolutie van de ontvangsten 

a) Totale ontvangsten

Voorafgaand aan de analyse van de evolutie van de ontvangsten, dient eraan herinnerd te 
worden dat, in het kader van dit verslag, deze ontvangsten enigszins afwijken van de 
gangbare definitie die gebruikt wordt in de synoptische rekeningen van het INR, zodat zij 
beter overeenstemmen met het begrip ‘door de gezamenlijke overheid geïnde effectieve 
ontvangsten’. Aldus houden de overheidsontvangsten volgens de ‘HRF-definitie’ geen 
rekening met de fictieve bijdragen en omvatten ze de aan de EU afgedragen fiscale 
ontvangsten alsmede de niet-fiscale ontvangsten uit de verkopen van materiële en 
immateriële activa (beschouwd als negatieve uitgaven in het ESR95). Deze methodologische 
keuzen worden in bijlage uitvoerig gerechtvaardigd. 

b) Fiscale en parafiscale ontvangsten

De ratio van de effectieve fiscale en parafiscale ontvangsten is tussen 2006 en 2007 met 
bijna 0,1% van het bbp achteruitgegaan; die daling is minder dan de tussen 2005 en 2006 
waargenomen daling (-0,3% van het bbp) maar betekent echter wel dat de dalende trend van 
de fiscale en parafiscale druk in zijn geheel zich voortzet. In tegenstelling tot wat sinds 2003 
inzake de samenstelling van de verplichte heffingen werd vastgesteld, namelijk een verlaging 
van de heffingen op de factor arbeid die gecompenseerd werd door een verhoging van de 
heffingen op de andere productiefactoren, wordt in 2007 het omgekeerde waargenomen in 
de verdeling van de fiscale en parafiscale druk volgens dit criterium: de heffingen op de 
factor arbeid stijgen met 0,1% van het bbp en die op de andere productiefactoren dalen met 
0,3% van het bbp.  

De uitzonderlijke fiscale en parafiscale ontvangsten zijn tussen 2006 en 2007 van ‘een piek’ 
tot ‘een tot een zeer laag niveau' geëvolueerd. Deze bedroegen in 2006 0,4% van het bbp, 
vooral onder impuls van de versnelling van de inkohiering van de vennootschapsbelasting, 
en zijn in 2007 teruggelopen tot 0,1% van het bbp, zodat, na aftrek van die niet-recurrente 
verrichtingen, de ratio van de fiscale en parafiscale ontvangsten in 2007 toeneemt (+0,2% 
van het bbp).  Die stijging is met name toe te schrijven aan de belangrijke verhoging van de 
werkgelegenheid. 
 



Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de bestanddelen van een variabele, of de 
jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal.  

   Verwezenlijkte niveaus, in % bbp
2003 2004 2005 2006 2007 2003-07 2003-05 2005-07

Effect. ontvangsten, excl. toegerek. bijdr. 49,7% 47,8% 48,0% 47,7% 47,2% -2,5% -1,7% -0,8%
+  Effectieve fiscale en parafiscale ontvangsten 44,9% 45,0% 44,9% 44,6% 44,5% -0,4% 0,1% -0,5%
    * Effectieve lopende fiscale ontvangsten 30,0% 30,3% 30,6% 30,4% 30,0% 0,0% 0,5% -0,6%
       Directe belastingen (w.o. effectisering) 16,7% 16,7% 16,9% 16,5% 16,4% -0,2% 0,3% -0,5%
         + Gezinnen en IZW's 13,7% 13,4% 13,3% 12,7% 12,6% -1,1% -0,3% -0,7%
         + Vennootschappen 3,0% 3,3% 3,6% 3,9% 3,8% 0,8% 0,6% 0,2%
       Indirecte belastingen (incl. fiscale overdr. aan EU) 13,4% 13,6% 13,7% 13,8% 13,6% 0,2% 0,3% 0,0%
    * Effectieve sociale bijdragen 14,3% 14,0% 13,7% 13,6% 13,7% -0,6% -0,6% 0,0%
    * Vermogensheffingen (incl. EBA in 2004) 0,5% 0,8% 0,6% 0,7% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0%
+ Niet-fiscale ontvangsten 4,8% 2,8% 3,1% 3,1% 2,7% -2,1% -1,7% -0,3%
     * ESR 95 definitie 4,7% 2,5% 3,0% 2,7% 2,7% -2,0% -1,8% -0,3%
     * Overige kap.ontv. (verkopen van activa) 0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1%

  Pm. Toegerekende bijdragen 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% -0,1% -0,1% 0,0%

  Pm. Ontvangsten ESR95 (incl. toeger. bijdr.) 51,1% 49,1% 49,4% 48,8% 48,6% -2,5% -1,7% -0,8%

  Eenmalige ontv. (incl. verk. activa) & Perim. 1,9% 0,6% 0,7% 0,9% 0,2% -1,7% -1,2% -0,5%
   * Fiscale en parafiscale (incl. kapitaalontvangsten) -0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,1% 0,2% 0,4% -0,2%
   * Niet-fiscale (lopende en kapitaalontvangsten) 2,0% 0,3% 0,4% 0,5% 0,1% -1,9% -1,6% -0,2%

  Ontvangsten excl. Eenmalige ontvangsten 47,8% 47,3% 47,4% 46,8% 47,0% -0,8% -0,4% -0,4%
   * Fiscale en parafiscale (incl. kapitaalontvangsten) 45,0% 44,8% 44,7% 44,2% 44,4% -0,6% -0,3% -0,3%
     + Entiteit I 40,5% 40,3% 40,1% 39,6% 39,7% -0,8% -0,4% -0,4%
     + Entiteit II 4,5% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7% 0,2% 0,1% 0,1%

   * Niet-fiscale (lopende en kapitaalontvangsten) 2,8% 2,5% 2,7% 2,6% 2,6% -0,2% -0,1% -0,1%

   Fiscale en parafiscale heffingen (incl. EU) 44,9% 45,0% 44,9% 44,6% 44,5% -0,4% 0,1% -0,5%

   + Op de factor arbeid 26,8% 26,3% 25,9% 25,2% 25,3% -1,5% -0,9% -0,6%

   + Op de andere productiefactoren 18,0% 18,7% 19,0% 19,4% 19,1% 1,1% 1,0% 0,1%

Gecumuleerde evolutie

Evolutie van de ontvangsten van de gezamenlijke overheid 
 Tabel 9 
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Ten slotte daalt de gecorrigeerde ratio van de verplichte heffingen met 0,4% van het bbp 
over de hele periode 2003-2007, wat uitsluitend toe te schijven is aan de verlaging van de 
sociale bijdragen en de fiscale hervorming van de PB  die in 2002 werd doorgevoerd. Wat de 
fiscale heffingen betreft, is de vermindering van de directe belastingen op de gezinnen (-
1,1%) gecompenseerd door de aanzienlijke toename van de opbrengst van de 
vennootschapsbelasting (+0,8% over de hele periode 2003-2007), van de belasting op het 
kapitaal (+0,2% van het bbp) en van de indirecte belastingen (+0,2% van het bbp). In termen 
van de samenstelling van de fiscale en parafiscale druk dient er ook opgemerkt te worden 
dat de daling van de directe belastingen op de gezinnen (-1,1% van het bbp) sterker was dan 
de vermindering van de effectieve sociale bijdragen (-0,6% van het bbp) (6). 
 

I.2.2.2 Evolutie van de primaire uitgaven: realisaties in 2007 

a) Ratio van de uitgaven

In Tabel 10 wordt de evolutie beschreven van de ratio van de primaire uitgaven van de 
gezamenlijke overheid. In het kader van dit verslag en zoals voor de ontvangsten, heeft men 
een definitie van de ratio gekozen die enigszins afwijkt van die van de nationale rekeningen 
(HRF-definitie, cf. methodologische bijlage voor meer details) (7). Volgens dit concept wordt 
voor het jaar 2007 een beperkte stijging (+0,1%) genoteerd van de ratio van de primaire 
uitgaven in waarde (van 43,4% van het bbp in 2006 tot 43,5% van het bbp in 2007).  

Vervolgens worden verschillende factoren (niet-discretionaire correcties) in aanmerking 
genomen, waarvan de weerslag op de ratio van de primaire uitgaven zijn interpretatie als 
indicator van de discretionaire begrotingskoers inzake het uitgavenvolume scheeftrekt. Deze 
factoren worden uitvoerig becijferd in Tabel 10 (regel 2 en 4). Zij moeten afgetrokken worden 
van de primaire uitgaven in % van het bbp om tot de overeenkomende structurele ratio in 
volume te komen, waarvan de evolutie wordt verondersteld de richtsnoeren van het 
begrotingsbeleid inzake uitgaven beter weer te geven. 

                                                 
6  Er dient echter genoteerd te worden dat een deel van de verminderingen van de sociale bijdragen dat 

specifieke maatregelen of sectoren beoogt (vooral de Sociale Maribel ten gunste van de non-profitsector, 
de dienstencheques, de loonsubsidies van de contractuele personeelsleden van de ziekenhuizen, enz.), 
boekhoudkundig in ESR95-termen behandeld wordt als subsidies (primaire uitgaven) en niet als 
bijdragenverminderingen. Als deze loonkostensubsidies (of werkgelegenheidsubsidies) moesten 
behandeld worden als bijdragenverminderingen, zou de globale daling van de ratio van de bijdragen en de 
verplichte heffingen over de periode sterker zijn (ten belope van 0,2% van het bbp over de periode 2003-
2007). 

7  De verdeling van de finale uitgaven en van de overdrachten is ook verschillend door de  pensioenuitgaven 
van Entiteit II ten laste van de Federale Overheid in te delen bij de finale primaire uitgaven van de federale 
overheid en niet bij de begrotingsoverdrachten naar Entiteit II, zoals dit het geval is in volgens de nationale 
boekhoudregels.  
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 Kader 3: Discretionaire stimulansen, definitie 

Wordt “discretionair” genoemd, een budgettaire (of fiscale) stimulans die wordt beschouwd 
als bewust of “vrijwillig” beslist door de politieke overheden; het gaat bijvoorbeeld:   
- ofwel om een fiscale (of sociale) wetswijziging die resulteert in een verschillende 

evolutie van de overheidsontvangsten dan wat zou verwacht kunnen worden op basis 
van een redenering “bij ongewijzigde wetgeving”,  

- ofwel om beslissingen inzake de primaire uitgaven, die leiden tot een duurzaam 
verschil (zowel opwaarts als neerwaarts) tussen het groeitempo van het volume van 
deze uitgaven en de trendmatige of potentiële economische groei die hier wordt gebruikt 
als “benchmark” of als referentie van een als “neutraal” beoordeeld beleid terzake. 

Bij de ontvangsten zullen maatregelen als “discretionair” beschouwd worden, als zij 
opgenomen worden als (oude of nieuwe) “aanvullende weerslagen” bij de opmaak van de 
begrotingen en/of de begrotingscontroles. 

Meer in het algemeen worden de zogenaamde “discretionaire” stimulansen – “fiscal stance” 
in het Angelsaksische jargon – ofwel rechtstreeks (zoals voor de fiscale maatregelen), ofwel 
onrechtstreeks of per “saldo” (zoals meestal voor de primaire uitgaven) gemeten. In dit geval 
wordt de weerslag in % van het bbp van de zogenaamde “niet-discretionaire” invloeden in de 
ruime zin, zoals de cyclische werkloosheidsuitgaven, het cyclische noemereffect van de 
output-gap op de ratio (cf. Kader 2), de eenmalige maatregelen bij de primaire uitgaven, de 
“perimeterwijzigingen” van de overheid, de “relatieve prijsffecten”, enz, zo precies mogelijk 
bepaald (zie methodologische bijlage voor meer details).  De structurele ratio van de 
uitgaven wordt dan per saldo bekomen door deze niet-discretionaire invloeden af te trekken 
van de waargenomen effectieve of niet-gecorrigeerde ratio’s. De “expansieve” of 
daarentegen “restrictieve” discretionaire stimulansen die tussen twee periodes in de uitgaven 
interveniëren, worden dan gedefinieerd als de variaties in de tijd van de berekende 
structurele ratio’s. 

De belangrijkste niet-discretionaire invloeden die in 2007 bij de uitgaven werden 
geïdentificeerd zijn de volgende: 
1. De eenmalige of niet-recurrente primaire uitgaven, de verschuivingen van uitgaven 

van het ene jaar naar het andere, alsmede de boekhoudkundige perimeterwijzigingen 
van de overheidssector (zoals voor de overheidspensioenen van de NMBS in 2007), 
bedragen globaal 0,5% van het bbp in 2007 (regel 2a);  

2. De totale (budgettaire en fiscale) financiering van de EU, die als een “verplichte” en 
dus a priori niet-discretionaire uitgave kan worden beschouwd, vertegenwoordigt in 
2007 1,4% van het bbp, wat hetzelfde niveau is sinds 2003 (regel 2b); 

3. De correctie die wordt aangebracht om rekening te houden met het cyclische 
bestanddeel van de werkloosheidsuitgaven (“tellereffect”) dat wordt gedefinieerd ten 
opzichte van hun afgevlakte langetermijntrend, bedraagt -0,1% van het bbp voor het 
jaar 2007 (regel 2c). Dat betekent dat, rekening houdend met de fase van 
hoogconjunctuur in 2006-2007 en met de gedeeltelijk uitgestelde evolutie van de 
werkgelegenheid, de werkloosheidsuitgaven zich in 2007 0,1% van het bbp lager 
situeerden dan hun afgevlakte langetermijntrend. Structureel gezien moet deze 
vertraging geneutraliseerd worden.    
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4. In tegenstelling tot 2006 wordt in 2007 geen weerslag geïdentificeerd van de 

“politieke of electorale” cyclus van de investeringsuitgaven van de lokale overheden 
ten opzichte van hun langetermijntrend (regel 2d); 

5. De weerslag van het verschil tussen de groei van het feitelijke bbp en de trendgroei 
(“noemereffect” gebonden aan de output-gap) op de ratio in waarde van de totale 
primaire uitgaven, bedraagt in 2007 -0,2% van het bbp (regel 4a, cf. Kader 2, blz. 13 
voor meer details). Op basis van de gekozen methodologie wordt immers geraamd 
dat de evolutie van het verschil in bbp (output-gap) de effectieve ratio van de primaire 
uitgaven vermindert met 0,2% van het bbp; deze ratio dient ook geïsoleerd te worden 
wanneer er overgegaan wordt tot een structurele analyse; 

6. Ten slotte bedraagt de weerslag van de relatieve prijzen (die hier berekend wordt als 
de verhouding tussen de impliciete deflator van de primaire uitgaven en de bbp-
deflator) op de waargenomen ratio in waarde van de primaire uitgaven -0,1% van het 
bbp in 2007 (regel 4b). Dat betekent dat de evolutie van de impliciete deflator van de 
overheidsuitgaven trager was dan die van de bbp-deflator ten opzichte van het 
basisjaar 2000; de waargenomen stijging van de ratio van de primaire uitgaven is dan 
ook met 0,1% van het bbp verminderd. 

De totale weerslag van die factoren bedraagt 1,6% van het bbp in 2007 ten opzichte van 
1,9% van het bbp in 2006, zodat, na aftrek van de niet-discretionaire invloeden, de ratio van 
de primaire uitgaven stijgt van 41,5% van het bbp in 2006 tot 42,1% van het bbp in 2007. 
Deze stijging met ruim 0,5% van het bbp is de sterktste stijging sinds het begin van de 
periode, waardoor de structurele ratio van de primaire uitgaven in HRF-definitie op het 
hoogste niveau ligt sinds 2003. Er dient genoteerd dat de totale cyclische invloeden 
(cyclische werkloosheid + output-gap, regel 5) in 2007 -0,3% van het bbp bedragen, wat in 
dezelfde mate het temperende effect weergeeft van de gunstige conjunctuuromstandigheden 
op de ratio van de primaire uitgaven. 

Het totale verschil tussen de weerslag van de niet-discretionaire invloeden in 2006 en 2007 
wordt in bijlage toegelicht.  

De stijging van de structurele ratio van de primaire uitgaven in 2007 is gedeeltelijk 
gelokaliseerd bij de vergrijzinggebonden uitgaven die hier worden gedefinieerd exclusief de 
overname van de pensioenuitgaven van de NMBS (8): zij stijgen van 22,4% van het bbp in 
2006 tot 22,6% van het bbp in 2007. De in 2005 en 2006 waargenomen groeivertraging van 
deze uitgaven (-0,4% van het trendmatige bbp van 2004 tot 2006) werd in 2007 gedeeltelijk 
gecompenseerd, zodat zij in 2007 op hetzelfde niveau liggen dan in 2005. De versnelling is 
merkbaar op het vlak van de sociale uitkeringen in natura, d.i. vooral de gezondheidszorg 
(+0,1% van het bbp), maar ook op het vlak van de sociale uitkeringen in geld, waaronder de 
pensioenen.  Die evolutie vloeit ondermeer voort uit de toepassing van de wet van 31 
december 2005 (Generatiepact) die een mechanisme van automatische koppeling van de 
sociale uitkeringen aan de welvaart invoert. 

                                                 
8 Die uitgaven vertegenwoordigen in brutotermen meer dan 0,2% van het bbp, maar in nettotermen minder dan 

0,1% van het bbp, namelijk wanneer er rekening wordt gehouden met de overdrachten die vroeger zijn 
gestort door de Federale Overheid aan de NMBS (cf. methodologische bijlage).  
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De primaire uitgaven exclusief vergrijzing stijgen ook in 2007 in procent van het bbp, vooral 
op het vlak van de loonkostensubsidies voor de werkgelegenheid betaald door Entiteit I, 
waarvan de toename in 2007 (+0,1% van het trendmatige bbp) in het verlengde ligt van hun 
sinds 2002 stijgende trend. Deze loonkostensubsidies voor de werkgelegenheid betreffen 
zowel de uitgaven voor dienstencheques als bepaalde gerichte sociale patronale en 
persoonlijke bijdrageverlagingen, met name de Sociale Maribel ten gunste van de non-
profitsector en de verlagingen van de bedrijfsvoorheffing ten gunste van de ondernemingen 
met ploegen- en/of nachtarbeid, en die in het ESR95 geboekt zijn als subsidies aan 
ondernemingen en niet als bijdrageverlagingen of verminderingen van 
overheidsontvangsten.  

 
 



Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de bestanddelen van een variabele, of de 
jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

Vergelijking van de ratio's van de primaire uitgaven Niveaus, in % bbp (behalve cursief   lijn d6= jaarlijks verschil) Evolutie

Gezamenlijke Overheid 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007 2007-2006

Primaire uitgaven volgens HRF-definitie (1) 44,4% 43,1% 46,1% 43,4% 43,5% -0,8% 1,7% -2,6% 0,1%
Aftrekpost: diverse correcties (excl. Verkopen activa) (2) 2,5% 1,7% 4,6% 2,2% 2,1% -0,5% 2,1% -2,6% -0,1%
+ "One-shots" excl. verkopen van activa & perimeter (2a) 0,9% 0,0% 2,7% 0,2% 0,5% -0,4% 1,9% -2,2% 0,3%
+ Totale financiering van de EU (2b) 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
+ Cyclische werkloosheid (2c) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,1% -0,1% 0,0% -0,2% -0,1%
+ Investeringscyclus van de LO (2d) -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% -0,1% -0,2%

Gecorrigeerde HRF-ratio in waarde (3=1-2) 42,1% 41,6% 41,7% 41,4% 41,7% -0,4% -0,4% 0,0% 0,3%

Aftrekpost: correct. Y-gap en relat. prijzen ("+" = pos.) (4) 0,8% 0,1% 0,3% -0,1% -0,4% -1,1% -0,5% -0,6% -0,3%
+ Weerslag Y-gap ("noemer-effect") (4a) 0,5% 0,1% 0,3% 0,0% -0,2% -0,7% -0,2% -0,6% -0,3%
+ Weerslag relatieve prijzen (P2000) / bbp-deflator (4b) 0,3% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,4% -0,3% -0,1% 0,0%

Pm. Totale conjuncturele weerslag = (2c + 4a) (5) 0,5% 0,3% 0,4% 0,1% -0,3% -0,9% -0,1% -0,8% -0,4%
Structur. ratio in volume, in % trendmatig bbp, wo: (6=3-4) 41,3% 41,5% 41,4% 41,5% 42,1% 0,8% 0,1% 0,6% 0,5%
    Pm. (gem.) Jaarlijks verschil = Discret. Stimulans d6 0,4% 0,2% -0,1% 0,1% 0,5% 0,2% 0,1% 0,3% 0,5%
+ Cycl. gecorr. soc. uitkeringen = PRU "Vergrijzing" (6a) 22,5% 22,8% 22,6% 22,4% 22,6% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2%
   * In geld, cyclisch gecorrigeerd (6a1) 15,7% 15,7% 15,5% 15,5% 15,6% -0,1% -0,2% 0,1% 0,1%
   * In natura (hoofdzakelijk gezondheidszorg) (6a2) 6,8% 7,0% 7,0% 6,9% 7,0% 0,2% 0,2% -0,1% 0,1%
+ PRU "excl. vergrijzing", wo: (6b) 18,8% 18,8% 18,9% 19,2% 19,5% 0,6% 0,0% 0,6% 0,3%
   * Loonkostensubsidies voor de werkgelegenheid (Ent. I) (6b1) 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,7% 0,5% 0,1% 0,3% 0,2%
   * Andere "excl. vergrijzing" (6b2) 18,6% 18,5% 18,5% 18,6% 18,7% 0,2% -0,1% 0,3% 0,2%

Verschil HRF-ratio's "gecorr. in vol./nt-gecorr. in waarde" (7=1-6) 3,0% 1,6% 4,7% 1,8% 1,5% -1,6% 1,6% -3,2% -0,4%

Gecumuleerde evolutie

Evolutie van de primaire uitgaven van de gezamenlijke overheid – waargenomen en structurele ratio’ s 
 Tabel 10 
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Over de hele periode 2003-2007 is de ratio van de primaire uitgaven (HRF-definitie), na 
aftrek van alle ‘niet-discretionaire’ correcties, gestegen met 0,8% van het bbp. Na correctie in 
2007 voor de ten laste neming van de pensioenuitgaven van de NMBS, is die stijging slechts 
voor een beperkt deel (0,1% van het bbp) gelokaliseerd bij de vergrijzinguitgaven (sociale 
uitkeringen), en hoofdzakelijk gelokaliseerd bij de uitgaven excl. vergrijzing, en meer bepaald 
bij de loonkostensubsidies van Entiteit I (cf. supra) die op amper 4 jaar tijd met 0,5% van het 
bbp zijn toegenomen. Uit de ontleding van de evolutie van de sociale uitkeringen blijkt 
overigens dat de sociale uitkeringen in geld en in natura worden gekenmerkt door een 
uiteenlopende beweging: de eerste (vooral de pensioenen) zijn gedaald in procent van het 
trendmatige bbp tussen 2003 en 2005 (-0,2% van het bbp) en zijn daarna licht versneld aan 
het einde van de periode (+0,1% van het bbp), terwijl de tweede (vooral gezondheidszorg) in 
2003 en 2004 moeilijk te beheersen waren maar gestabiliseerd konden worden vanaf 2005 (-
0,1% van het trendmatige bbp van 2005 tot 2007). 

b) Evolutie van de groeivoeten

In constante prijzen (gedefleerd aan de hand van de nationale consumptieprijsindex) en op 
niet-gecorrigeerde basis, is het groeitempo van de primaire uitgaven van de gezamenlijke 
overheid in 2007 stevig geweest (+3,7%). Het is moeilijk een vergelijking te maken met 2005 
en 2006, aangezien de overname van de schuld van de NMBS, uitgaande van de hypothese 
van een consolidatie van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, heeft geleid tot een 
punctuele stijging in 2005 van de kapitaaluitgaven die in 2006 natuurlijk zijn gedaald 
ingevolge het wegvallen van deze eenmalige verrichting.  

De niet-discretionaire correcties die aan de uitgavengroei zijn aangebracht om tot een 
structurele basis te komen, bedragen globaal 0,3% in 2007. Het opwaartse effect op de 
groeivoet van de variatie van de cyclische werkloosheidsuitgaven en de investeringsuitgaven 
van de lokale overheden is meer dan gecompenseerd door het neerwaartse effect van de 
andere niet-recurrente factoren (9), met name de correcties voor verkopen van activa en 
toegerekende bijdragen die de overgang moeilijk maken van de waargenomen ratio 
(Eurostat-definitie) naar de ratio in waarde (HRF-definitie). 

Na correctie bedraagt de groei van het volume van de primaire uitgaven aldus 3,4% in 2007, 
wat gevoelig hoger ligt dan de geraamde economische trendgroei (iets meer dan 2%), en 
wat sinds 2003 het hoogste percentage blijkt te zijn. Dit kan verklaard worden door de 
bijzonder sterke stijging in 2007 van de primaire uitgaven (excl. sociale uitkeringen) van 
Entiteit I (5,8% na correctie), die ruimschoots ondersteund wordt door de toename van de 
loonkostensubsidies. 

                                                 
9 Waaronder het verschil indexering/inflatie. Het gaat om het verschil tussen de coëfficiënt van de stijging van de 

consumptieprijzen en de gewogen gemiddelde indexeringsindex van de overheidsbezoldigingen, van de 
sociale uitkeringen en van de andere primaire uitgaven. De weerslag van dat verschil op de geraamde 
reële groei van de primaire uitgaven is in 2006 en 2007 relatief zwak geweest (+0,1%), tegen +0,3% in 
2005, +0,5% in 2004 en +0,2% in 2003. 
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 Tabel 11 
Reëel groeitempo van de primaire uitgaven van de gezamenlijke overheid 

Reële groei van de totale primaire uitgaven    Jaarlijkse evolutie

   Gezamenlijke Overheid 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

ESR95-definitie (voor correcties), / cons. prijzen 5,0% 0,1% 8,5% -3,5% 3,7% 2,1% 4,2% 0,1%

Weerslag totale correcties (aftrekpost) 1,9% -2,6% 6,1% -6,1% 0,3% -0,7% 1,7% -3,0%

Weerslag correct. verkopen van activa & toeger. bijdr. -0,1% -0,3% 0,0% -0,5% 0,8% 0,0% -0,1% 0,1%

Weerslag diverse correct., niet-recurr. uitgaven enz. 1,4% -2,1% 6,0% -5,7% 0,6% -0,4% 1,9% -2,6%

Weerslag financiering EU (budget. & fisc.) 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Weerslag cyclische werkloosheid 0,3% 0,1% 0,0% -0,1% -0,4% -0,1% 0,1% -0,2%

Weerslag investeringscyclus van Lokale Overheden 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% -0,5% 0,0% 0,2% -0,2%

Weerslag verschil indexering / inflatie -0,2% -0,5% -0,3% -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1%

Gecorr. reële groei (Niet-gecorr. - Tot. correct.) 3,0% 2,7% 1,8% 2,4% 3,4% 2,6% 2,3% 2,9%

+ Sociale uitkeringen cycl. gecorr. (Vergrijzingsuitg.) 3,8% 3,4% 1,3% 1,4% 3,1% 2,3% 2,3% 2,2%

+ Primaire uitgaven excl. sociale uitkeringen, w.o.: 2,2% 1,9% 2,5% 3,7% 3,8% 3,0% 2,2% 3,8%

   * Entiteit I. (incl. overdrachten politiehervorming) 3,5% 1,5% 4,9% 4,9% 5,8% 4,3% 3,2% 5,3%

       w.o.: excl. loonkostensubsidies (SZ+FO) 6,0% -1,1% 2,8% 1,5% 2,6% 1,4% 0,8% 2,1%

   * Entiteit II gecorr. invest.cyclus LO (excl. soc. uitk.) 1,6% 2,1% 1,4% 3,2% 2,9% 2,4% 1,7% 3,1%

Pm. Totaal GO,  excl. correct. invest.cyclus LO 2,8% 2,6% 1,5% 2,2% 3,9% 2,6% 2,1% 3,1%

Jaargemiddelden

 

Wat de primaire uitgaven excl. vergrijzing betreft, dient ook een onderscheid gemaakt te 
worden tussen Entiteit I en Entiteit II waar deze uitgaven in 2007 respectievelijk met 5,8% en 
2,9% in reële termen zijn gestegen; hun groeiritmes zijn dus gevoelig verschillend.    

Over de hele periode 2003-2007 bedraagt de groei van het volume van de primaire 
uitgaven (na correctie) 2,6%, wat hoger ligt dan de economische trendgroei. Ter vergelijking, 
in haar Verslag van de vorige zomer inzake de Evaluatie van de uitvoering van het 
Stabiliteitsprogramma in 2006 en de Vooruitzichten voor 2007-2011 (10), raamde de Afdeling 
de maximale gemiddelde jaarlijkse globale groeimarge van de primaire uitgaven op slechts 
2,1% over de periode 2007-2011, wat verenigbaar is met haar traject van budgettaire 
houdbaarheid. Het is ook interessant te noteren dat de sociale uitkeringen over heel die 
periode minder snel zijn gegroeid dan de primaire uitgaven excl. vergrijzing (gemiddeld 2,3% 
tegen 3,0%). Wat deze laatste betreft, bij gegeven budgettaire kosten van de vergrijzing, 
raamde de Afdeling, in haar Verslag van juli 2007, hun “toegelaten” gemiddelde reële groei 
over de vierjarige periode 2007-2011 slechts op iets meer dan 1% (zie Tabel 25 van het 
verslag, p. 79). 

Wat de primaire uitgaven excl. sociale uitkeringen betreft, waren de stimulansen globaal het 
sterkst bij Entiteit I: 4,3% als gemiddelde jaarlijkse variatie in Entiteit I in vergelijking met 
2,4% in Entiteit II.  

                                                 

10 HRF, Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid”, juli 2007, p. 29-30 en 79-81. 
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I.2.3 Evolutie van de rentelasten 

Zoals eerder genoteerd, draagt de verlaging van de impliciete (of gemiddelde, EDP-definitie) 
rentevoet al sinds meer dan 14 jaar (1993-2007) aanzienlijk bij tot de afname van het 
waargenomen gewicht van de rentelasten op de Belgische overheidsschuld. Meer recent, na 
een stabilisatie in 2000-2001, is de daling van de impliciete rentevoet op de schuld tamelijk 
sterk hernomen tot in 2005, vertraagde in 2006 en stopte in 2007. Van 2001 tot 2007 
bereikte de daling van de impliciete rentevoet op de totale overheidsschuld 1,6% (160 
basispunten), wat een relatieve afname is van meer dan 26% in amper 5 of 6 jaar. 

Over dezelfde periode van 6 jaar bedroeg de verlaging van het gewicht van de rentelasten 
(en de bijdrage van deze factor tot het genereren van begrotingsmarges) globaal nog 2,6% 
van het bbp (11), waardoor alleen al een groot deel (78%) van de sterke verslechtering van 
het primair overschot over dezelfde periode “gedekt” kon worden (-3,6% van het bbp of een 
jaargemiddelde van -0,6% van het bbp). Van deze vermindering van 2,6% van het bbp van 
het gewicht van de rentelasten, kan 1,6% van het bbp, d.i. 60% van het totaal, 
toegeschreven worden aan de daling van de impliciete rentevoet, en het saldo van 1,0% van 
het bbp aan de verlaging van de schuldgraad zelf. 
 

 Tabel 12 
Evoluties van de rentelasten (EDP) en determinanten 

  Jaargegevens      Gecumuleerde evolutie

2001 2003 2005 2006 2007 2003-07 2001-03 2003-05 2005-07

Rentelasten (Niv., in % bbp, EDP-def.) 6,5% 5,3% 4,2% 4,0% 3,8% -1,5% -1,1% -1,1% -0,4%
  Jaarlijkse evolutie (in % bbp), w.o.: -0,1% -0,4% -0,5% -0,2% -0,1% -1,5% -1,1% -1,1% -0,4%
Verklarende factoren - Toegev. bijdr.:

+ Evolutie van de impliciete rentevoet 0,0% -0,3% -0,4% -0,1% 0,0% -0,7% -0,9% -0,6% -0,1%
+ Evolutie van de schuldgraad (t-1) -0,2% -0,1% -0,2% -0,1% -0,2% -0,8% -0,2% -0,5% -0,3%

Impliciete rentevoet (Niveau, EDP) 6,2% 5,3% 4,7% 4,5% 4,5% -0,7% -0,9% -0,6% -0,1%
* Rentevoet op 3maand schatkistcertificaten 4,3% 2,3% 2,0% 2,8% 3,9% 1,5% -2,0% -0,3% 1,8%
* Rentevoet op LT-schuld v.d. Schatkist in € 6,5% 5,7% 5,2% 5,0% 4,8% -0,9% -0,8% -0,5% -0,4%
   Pm. Marktrentevoet op LT 5,1% 4,1% 3,4% 3,8% 4,3% 0,2% -0,9% -0,8% 1,0%
   Pm. Verschil met de implic. LT-rentevoet -1,4% -1,6% -1,8% -1,2% -0,5% 1,1% -0,1% -0,3% 1,3%

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

 

De daling van de impliciete rentevoet op de Belgische overheidsschuld, die ondermeer het 
gevolg is van de daling van de rentevoeten kort na de beurscrash van 2000-2002 en de 
aanslagen van 11 september alsmede van de daling van de risicopremie die vervat is in de 
intrestvoeten op lange termijn in 2004 en 2005 (conundrum), heeft het in feite meer dan 
elders mogelijk gemaakt de negatieve budgettaire weerslag sterk te beperken van de 
aanhoudende conjunctuuromslag van de jaren 2001 tot 2003. 

                                                 

11 Wat iets hoger ligt dan de verlaging van de vorige 6 jaar (periode 1995-2001). 
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Het dalingstempo van het gewicht van de rentelasten is in 2006 wel gevoelig vertraagd maar 
bleef gemiddeld over de 3 jaren 2004-2006 toch stevig in vergelijking met de 3 voorafgaande 
jaren (een jaargemiddelde van -0,4% van het bbp). 

Deze daling is in 2007 opnieuw vertraagd en heeft zich beperkt tot slechts iets meer dan 
0,1% van het bbp, in vergelijking met een jaargemiddelde van 0,4% per jaar gedurende de 
vorige 3 jaren. Meer in het bijzonder werd de vroegere verlaging van de impliciete rentevoet 
onderbroken. Dit is te verklaren door de combinatie van verschillende factoren:  

Ten eerste werd in 2007, voor het tweede jaar op rij, een gevoelige stijging waargenomen 
van de rentevoeten op korte termijn (12) als gevolg van de optrekking van de 
richtinggevende rentevoeten van de ECB, die heeft bijgedragen tot de toename van de 
impliciete rentevoet ondanks het zwakke aandeel van dit soort financiering in de totale 
overheidsschuld. De impliciete rentevoet op de schuld op lange termijn – die veruit het 
grootste deel vormt van de schuld - is in 2007 overigens blijven dalen aan bijna hetzelfde 
tempo als vorig jaar (d.i. ongeveer -20 basispunten voor de rentevoeten op lange termijn in 
euro), ook al vertoonden de marktrentevoeten op lange termijn weer een beduidende 
verhoging gedurende de eerste helft van 2007  (respectievelijk +0,44% en +0,52% in 2006 
en 2007 voor de rentevoeten op lange termijn in euro). Deze neerwaartse trend van de 
impliciete rentevoet op lange termijn zou echter binnenkort stoppen of ten minste vertragen, 
want het verschil tussen de impliciete rentevoet op lange termijn en de (stijgende) 
marktvoeten op lange termijn is gedurende de laatste twee jaren sterk gedaald, van 1,8% in 
2005 tot slechts 0,5% in 2007. Het potentieel voor een toekomstige daling van de impliciete 
rentevoet op lange termijn verkleint dus tamelijk duidelijk en zou tegen het einde van het 
decennium verdwijnen indien de rentevoeten op lange termijn in 2009-2010 opnieuw zouden 
stijgen. 
 

I.2.4 Evolutie van de schuldgraad en zijn belangrijkste determinanten 

Het voor 2007 vereist primair saldo (13) (hetzij 0,1% van het bbp) lag 0,4% van het bbp 
hoger dan dat van het jaar daarvoor (-0,3% van het bbp in 2006). Het effectief primair 
overschot van 2007 lag 0,7% van het bbp lager dan dat van 2006. De “endogene” daling van 
de schuldgraad, die de resultante is van het verschil tussen die twee variabelen, lag 
daarmee in 2007 1,0% van het bbp lager dan het jaar ervoor (3,6% van het bbp in 2007, 
tegen 4,6% van het bbp in 2006). 

De negatieve bijdrage van de verrichtingen “buiten vorderingensaldo” (14) tot de verlaging 
van de schuldgraad zou daarentegen duidelijk beperkter zijn geweest in 2007 (0,2% van het 
bbp) dan in 2006 (0,7% van het bbp), waardoor toch een vermindering met 3,4% van het bbp 
van de Belgische bruto-schuldgraad (Maastricht-definitie) zou geboekt worden. 

                                                 

12 Volgens de gegevens van de NBB zou deze rentevoet bijvoorbeeld weer gestegen zijn in 2007 met 
gemiddeld ongeveer 100 basispunten voor de Schatkistcertificaten op drie maanden, na een toename al in 
2006 met meer dan 80 basispunten. 

13 Het peil van het primair saldo dat het, bij veronderstelde afwezigheid van financiële verrichtingen “ buiten 
vorderingensaldo”, mogelijk maakt de schuldgraad te stabiliseren op het peil van het voorgaande jaar.  

14 In 2003 werd de schuldgraad, dankzij twee belangrijke financiële verrichtingen “buiten vorderingensaldo”, 
nl. CREDIBE en ALESH,  met iets meer dan 2,3% van het bbp verminderd, terwijl alle andere financiële of 
“buiten vorderingensaldo” verrichtingen daarentegen netto een negatieve weerslag van 0,4% van het bbp 
hadden op de schuldgraad. 
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Vanuit het oogpunt van de langere termijn blijft de gecumuleerde afname van de 
schuldgraad over de laatste vier jaar (periode 2003-2007) aanzienlijk; ze bedraagt 13,8% 
van het bbp en is meer dan integraal toe te schrijven aan de “endogene” invloeden (-14,9% 
van het bbp).  Deze daling is echter wat vertraagd in vergelijking met de voorafgaande 
vierjarige periode (1999-2003), toen ze 15,0% van het bbp bedroeg. 

 

Tabel 13 
Schuldgraad en determinanten (°) 

   In % bbp
2003 2004 2005 2006 2007 2004-2007 2004-2005 2006-2007

 Schuldgraad volgens respectievelijke Stab.prog. 98,1% 94,3% 91,5% 87,7% 83,9% 89,4% 92,9% 85,8%

 Jaarlijks verschil volgens respect. Stab.prog. -3,8% -3,8% -2,8% -3,8% -3,8% -3,6% -3,3% -3,8%

Verwezenlijkte schuldgraad - Def. EUROSTAT 98,6% 94,2% 92,1% 88,2% 84,8% 89,8% 93,2% 86,5%
 Jaarlijks of gemiddeld verschil (% bbp) -4,8% -4,4% -2,1% -3,9% -3,4% -3,4% -3,2% -3,7%
 * Endogene variatie (EDP) = VPRS-EPRS -2,7% -5,1% -1,5% -4,6% -3,6% -3,7% -3,3% -4,1%
    + Vereist primair saldo  = VPRS 2,6% -0,4% 0,4% -0,3% 0,1% -0,1% 0,0% -0,1%
    + Effectief primair saldo = EPRS 5,3% 4,7% 1,9% 4,3% 3,7% 3,7% 3,3% 4,0%
 * Verrichtingen buiten vorderingensaldo -2,1% 0,7% -0,5% 0,7% 0,2% 0,3% 0,1% 0,4%
    + KVD excl. priv. en bijz. verrichtingen 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2%
    + Andere netto KVD (incl. privatiseringen) -2,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% -0,1% 0,1%
    + Totaal overige (excl. netto KVD) 0,0% 0,8% -0,5% 0,5% -0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Technische parameters   Jaarlijks %

   Impliciete rentevoet "i" (EDP) 5,3% 5,0% 4,7% 4,5% 4,5% 4,7% 4,8% 4,5%

   Nominale groei van het bbp "n" 2,6% 5,4% 4,2% 4,9% 4,5% 4,8% 4,8% 4,7%

   Reële groei van het bbp (kettingeuro's), niet aangepast 1,0% 3,0% 1,7% 2,8% 2,8% 2,6% 2,3% 2,8%

   Gecorr. nominaal verschil "i - n" (/1+n) 2,6% -0,4% 0,4% -0,3% 0,1% -0,1% 0,0% -0,1%

 Pm. Reële rentevoet (/ bbp-deflator) 3,6% 2,6% 2,1% 2,5% 2,9% 2,5% 2,3% 2,7%

Jaargemiddelden

   Jaargemiddelden

 
Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 

bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 
(°) De eerste regel herneemt de afgeleide doelstellingen inzake schuldgraad, zoals deze tot 2006 zijn opgenomen in de 

respectievelijke Stabiliteitsprogramma’s (dus excl. integratie van het FSI). De derde regel herneemt de gerealiseerde 
schuldgraden, zoals becijferd door Eurostat (incl. integratie van het FSI vanaf 2005 in de perimeter van de GO). 
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I.3 Evoluties 2007 op het vlak van Entiteit I 

I.3.1 Belangrijkste resultaten in 2007 in vergelijking met de 
doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma (2007-2010) van 
december 2006 

Zoals hoger toegelicht in paragraaf (I.1.2.), wordt Entiteit I in 2007 gekenmerkt door 
tegenvallende budgettaire prestaties, aangezien de in het Stabiliteitsprogramma (2007-2010) 
van december 2006 vastgelegde doelstellingen niet konden bereikt worden. Entiteit I boekt 
een tekort van 0,5% van het bbp in plaats van een overschot van 0,2% van het bbp. 
 

 Tabel 14 
Realisaties op het vlak van Entiteit I 

 
Realisaties op het vlak van Entiteit I (gecorr. Vl. Zorgfonds) Ratio's, in % bbp

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Tot. effectieve ontvangsten na fiscale overdrachten 34,0% 32,5% 32,5% 32,3% 31,6% -2,4% -1,5% -0,9%
    Fiscale ontvangsten na fiscale overdrachten 16,8% 17,6% 17,5% 17,4% 16,9% 0,1% 0,7% -0,7%
       ( vóór fiscale overdrachten) 26,1% 26,6% 26,7% 26,5% 26,1% 0,0% 0,6% -0,6%
         * Directe belastingen 15,5% 15,7% 15,8% 15,4% 15,2% -0,3% 0,3% -0,6%
         * Indirecte belastingen 10,7% 10,9% 10,9% 11,1% 10,9% 0,2% 0,3% -0,1%
       ( Over te dragen fiscale ontvangsten, incl. aan EU) -9,3% -9,0% -9,2% -9,1% -9,2% 0,1% 0,1% 0,0%
    Effectieve sociale bijdragen (geconsolideerd) 14,3% 13,9% 13,7% 13,5% 13,7% -0,6% -0,6% 0,0%
    Overige niet-fiscale ontvangsten (incl. verkopen v. activa) 3,0% 0,9% 1,3% 1,3% 1,0% -2,0% -1,7% -0,3%

 Pm. Fisc. en parafisc. ontvangsten vóór tot. fisc. overdr. 40,4% 40,6% 40,4% 40,0% 39,8% -0,6% 0,0% -0,6%

 Perimeter & "one shots" ontvangsten, incl. verkoop activa 1,9% 0,4% 0,6% 0,9% 0,2% -1,7% -1,3% -0,4%
 Ontvangsten excl. "one shots", vóór tot. fisc. overdr. 41,5% 41,1% 41,1% 40,5% 40,6% -0,9% -0,4% -0,5%
  + Fiscale en parafiscale 40,5% 40,3% 40,1% 39,6% 39,7% -0,8% -0,4% -0,4%
     * Fiscale 26,2% 26,4% 26,4% 26,1% 26,1% -0,1% 0,2% -0,3%
     * Parafiscale 14,3% 13,9% 13,7% 13,5% 13,6% -0,7% -0,6% -0,1%
  + Niet-fiscale (gecorr. FSI) 1,0% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% -0,1% 0,0% -0,1%
 Idem na totale fiscale overdrachten 32,1% 32,1% 31,9% 31,4% 31,4% -0,8% -0,3% -0,5%

 Primaire uitgaven (Definitie HRF) 29,1% 28,2% 31,0% 28,2% 28,4% -0,7% 1,9% -2,6%
 * Finale primaire uitgaven 27,4% 26,3% 29,3% 26,5% 26,8% -0,6% 1,9% -2,5%
 * Budg. overdr. aan Entiteit II (incl. politiehervorm.) en EU 1,7% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% -0,1% 0,0% -0,1%
   + Budg.overdr. aan Entiteit II excl. fin. pens. t.laste v. FO 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% -0,1% -0,1% -0,1%
   + Budg. overdrachten aan EU (wv. BNI-bijdrage) 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,0% 0,1% -0,1%

 Primair saldo 4,9% 4,3% 1,5% 4,1% 3,1% -1,8% -3,4% 1,7%
 Rentelasten (EDP) 4,9% 4,3% 3,9% 3,8% 3,6% -1,3% -1,0% -0,3%
 Totale uitgaven (excl. totale financiering van de EU) 33,3% 31,7% 34,1% 31,2% 31,3% -2,0% 0,9% -2,8%
 Vorderingensaldo (EDP) 0,0% -0,1% -2,4% 0,3% -0,5% -0,5% -2,5% 2,0%

Gecumuleerde evolutie

 
Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 

bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

 
De tabel hierboven wijst erop dat de verslechtering van het vorderingensaldo in 2007 voor 
Entiteit I het gevolg is van een bijzonder sterke verslechtering van het primaire saldo (meer 
dan 0,9% van het bbp) die slechts zeer gedeeltelijk gecompenseerd is door de gelijklopende 
daling van de rentelasten in % van het bbp (-0,2%).  
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De verklarende factoren zijn vooral te vinden in de evolutie van de ontvangsten en, in 
mindere mate, van de uitgaven. Wat de ontvangsten betreft, wordt er immers een sterke 
verlaging genoteerd van de ratio van de effectieve ontvangsten na fiscale overdrachten 
(-0,7% van het bbp), in vergelijking met een lichte daling in 2005 en 2006 van respectievelijk 
0,0% en 0,2% van het bbp. Deze verlaging is het gevolg van de drie volgende factoren: 

• een afname van de niet-fiscale ontvangsten met 0,3% van het bbp, vooral ingevolge het 
quasi verdwijnen van de “one-shot”-ontvangsten. Dit geeft het nadeel aan van die 
verrichtingen die niet kunnen uitgevoerd worden door een regering van lopende zaken en 
waarvan de verwezenlijkingen in de voorafgaande jaren geen recurrente ontvangsten 
opleveren (maar integendeel tot toekomstige weerkerende uitgaven kunnen leiden). 

• een verlaging met 0,4% van het bbp van de ratio van de fiscale ontvangsten (vóór fiscale 
overdrachten); 

• een lichte stijging met 0,1% van het bbp van de totale (15) “verticale” fiscale 
overdrachten (aan Entiteit II en aan de EU). 

Er wordt in 2007 een verhoging (+0,2% van het bbp) geboekt van de ratio van de primaire 
uitgaven van Entiteit I (HRF-definitie) die meer dan volledig toe te schijven is aan de 
toename van de finale primaire uitgaven; dat betekent dat de begrotingsafdrachten aan 
Entiteit II bijna stabiel zijn gebleven. In dit verband dient eraan herinnerd te worden dat de 
pensioenen van het statutair overheidspersoneel van Entiteit II die ten laste zijn van de 
Federale Overheid, hier worden geboekt als finale uitgaven van Entiteit I en niet als 
begrotingsafdrachten aan Entiteit II, zoals het geval is in ESR95, zodat een verhoging van 
deze pensioenen zal opgenomen worden in de finale primaire uitgaven van Entiteit I.    

De tegenvallende budgettaire prestaties van Entiteit I kwamen tot stand in bijzondere 
omstandigheden voor de overheidsfinanciën: enerzijds is de ratio van de effectieve 
ontvangsten gevoelig verslechterd door het quasi verdwijnen van de eenmalige 
verrichtingen, ten opzichte van 2006, toen deze maatregelen nog voor een omvangrijk 
bedrag werden genomen (0,9% van het bbp), en anderzijds zijn de fiscale en parafiscale 
ontvangsten minder sterk toegenomen dan oorspronkelijk voorzien in de begroting 2007. Uit 
deze bijzondere context kan afgeleid worden dat de begrotingsresultaten sterk afhankelijk 
zijn van de eenmalige maatregelen, wat in fine een zekere structurele zwakheid van de 
overheidsfinanciën weerspiegelt. 

I.3.2 Evolutie van de primaire uitgaven na correctie 

Hoewel de ratio in waarde van de primaire uitgaven (HRF-definitie) relevant blijkt om de 
evolutie van de begrotingssaldi te verklaren, dringt de afzonderlijke beschouwing van de 
weerslag van bepaalde niet-discretionaire factoren op de evolutie daarvan zich op, indien 
men de oriëntatie van het begrotingsbeleid wil onderzoeken, op het vlak van de “uitgaven”. 

                                                 

15 Exclusief overdrachten aan de SZ omdat men redeneert op het niveau van Entiteit I. 
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Ter herinnering, de correcties die zijn aangebracht aan de ratio van de uitgaven van Entiteit I 
om een gecorrigeerde indicator in volume en in procent van het trendmatige bbp te 
verkrijgen, hebben betrekking op de uitzonderlijke uitgaven (met name toe te schijven aan 
verschuivingen van het ene naar het andere jaar), aan de perimeterwijzigingen van de GO, 
aan de financiering van de EU, aan de cyclische weerslag (cyclische werkloosheid en output-
gap effect) en aan het relatieve prijzen-effect (verschil tussen de impliciete deflator van de 
overheidsuitgaven en de bbp-deflator). Zij worden uitvoerig beschreven in de 
methodologische nota. 
 

 Tabel 15 
Ratio van de niet-gecorrigeerde en structurele primaire uitgaven van Entiteit I 

 
 Ratio van de primaire uitgaven van Entiteit I    Niveaus, in % bbp

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Primaire uitgaven HRF (°)(°°): Ratio in waarde 29,8% 28,8% 31,7% 28,8% 29,1% -0,7% 1,9% -2,6%
- Overgangscorrectie (af te trekken) naar struct. ratio in volume 2,5% 1,4% 4,2% 1,4% 1,3% -1,2% 1,7% -2,9%
  * One-shots & Perimeter 0,5% -0,2% 2,5% 0,0% 0,2% -0,3% 2,0% -2,3%
  * Totale financiering van de EU 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
  * Totaal cyclisch (Conjunct. werkl. + "bbp-gap") 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% -0,2% -0,6% -0,1% -0,6%
     + Conjuncturele werkloosheid 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,1% -0,1% 0,0% -0,2%
     + "Bbp-gap"-effect Entiteit I 0,3% 0,1% 0,2% 0,0% -0,2% -0,5% -0,1% -0,4%
  * "Relatieve prijzen"-effect (/ bbp-deflator) 0,2% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,3% -0,2% -0,1%

Ratio in vol. (& cycl.gecorr.), excl. EU, in % trendm. bbp 27,3% 27,4% 27,4% 27,4% 27,8% 0,5% 0,2% 0,4%

+ Budget. overdrachten aan Entiteit II. (incl. corr. one shots) 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% -0,1% 0,0% 0,0%
+ Finale structurele primaire uitgaven (cycl. gecorr.) 26,3% 26,5% 26,5% 26,5% 26,9% 0,6% 0,2% 0,4%
   * Federale Overheid excl. one shots 7,9% 7,9% 8,0% 8,1% 8,3% 0,5% 0,2% 0,3%
   * Sociale Zekerheid, cycl. gecorr. (excl. Vl.Zorgfonds) 18,4% 18,6% 18,5% 18,4% 18,6% 0,1% 0,0% 0,1%
Andere verdeling van de structurele ratio in volume
+ Cycl. gecorr. sociale uitkeringen ("vergrijzings"uitgaven) 20,8% 21,0% 20,9% 20,7% 20,9% 0,1% 0,1% 0,0%
+ Primaire uitgaven excl. sociale uitkeringen, wv.: 5,5% 5,5% 5,6% 5,8% 6,0% 0,5% 0,1% 0,4%
   * Loonkosten- of werkgelegenheidssubsidies 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 0,7% 0,5% 0,1% 0,3%
   * Overige 5,2% 5,1% 5,2% 5,2% 5,3% 0,1% 0,0% 0,1%

Gecumuleerde evolutie

(°) Incl. pensioenen Entiteit II ten laste van de FO 
(°°) Incl. totale financiering EU 
Noot: om redenen van leesbaarheid worden de cijfers afgerond op één decimaal. Daaruit volgt dat de som van de 

bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, kan verschillen van het in de tabel vermelde totaal 

 
Na aftrek van deze correcties stijgt de gecorrigeerde ratio in volume van de primaire uitgaven 
met 0,4% van het bbp in 2007 (van 27,4% van het bbp tot 27,8% van het bbp), wat iets meer 
is dan de niet-gecorrigeerde ratio in waarde (+0,3% van het bbp). Dat is te verklaren door de 
gunstiger weerslag van de niet-discretionaire factoren in 2007 dan in 2006 op de evolutie van 
de effectieve ratio, in het bijzonder wat de conjuncturele weerslag betreft, die hebben 
bijgedragen tot een verlaging van diezelfde ratio met 0,2% van het bbp in 2007, terwijl ze die 
ratio verzwaarden in 2006 (+0,1% van het bbp). 

De vaststelling voor de gezamenlijke overheid geldt ook hier: de stijging van de ratio van de 
finale primaire uitgaven (na correctie) is de sterkste sinds het begin van de betrokken 
periode, waardoor de globale toename van de ratio op 0,6% van het bbp wordt gebracht 
tussen 2003 en 2007.  Deze versnelling van de uitgaven van Entiteit I aan het einde van de 
periode verleent een expansief karakter, tussen 2003 en 2007, aan het begrotingsbeleid van 
dezelfde Entiteit. Zij was vooral sterk voor de primaire uitgaven exclusief vergrijzing (+0,5% 
van het bbp), in het bijzonder inzake werkgelegenheidssubsidies (+0,5% van het bbp tussen 
2003 en 2007), terwijl de cyclisch gecorrigeerde sociale uitkeringen in beperktere mate zijn 
gestegen (+0,1% van het bbp over de hele periode). 
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 Tabel 16 
Reële groei van de primaire uitgaven van Entiteit I 

 
   Evolutie in constante prijzen    % jaarlijkse evolutie

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Tot. primaire uitgaven HRF, gecorr. one shots / Cp 4,5% 2,3% 2,0% 1,8% 2,9% 2,3% 2,2% 2,3%
   Idem, gecorr. voor het indexeringsverschil 4,7% 2,8% 2,3% 1,9% 3,0% 2,5% 2,6% 2,5%
   Idem, gecorr. cycl. werkloosheid, excl. fin. EU 3,9% 2,6% 2,2% 2,0% 3,7% 2,6% 2,4% 2,8%

Finale prim. uitg. HRF (excl. EU), corr. one shots & perim. 3,8% 2,6% 1,9% 1,9% 3,0% 2,3% 2,2% 2,4%

   Idem, gecorr. voor het indexeringsverschil 4,0% 3,1% 2,1% 2,0% 3,2% 2,6% 2,6% 2,6%

   Idem, cyclisch gecorrigeerd, wv.: 3,5% 2,9% 2,2% 2,1% 3,8% 2,7% 2,5% 2,9%

       Cycl. gecorr. sociale uitkeringen (vergrijzingsuitg.) 3,9% 3,2% 1,4% 1,3% 3,1% 2,2% 2,3% 2,2%

         * Gezondheidszorg 7,2% 5,6% 1,8% 0,2% 3,5% 2,8% 3,7% 1,9%

         * Tot. pensioenen (incl. Ent. II, oorlogs, enz.), excl. NMBS 2,6% 3,0% 1,9% 1,9% 2,2% 2,3% 2,4% 2,1%

         * Overige (incl. cyclisch gecorrigeerde werkloosheid) 2,7% 1,3% 0,3% 1,6% 3,7% 1,7% 0,8% 2,7%

       Excl. sociale uitkeringen (excl. vergrijzing), wv.: 2,2% 1,6% 5,1% 5,0% 6,2% 4,5% 3,3% 5,6%

          * Excl. Loonkosten- en werkgelegenheidssubsidies 1,3% 0,6% 3,6% 2,0% 3,5% 2,4% 2,1% 2,8%

   Pm. Totaal cycl. gecorr., excl. loonkostensubsidies 3,4% 2,7% 1,8% 1,5% 3,1% 2,3% 2,3% 2,3%

% gemiddelde jaarlijkse evolutie

 
De expansieve koers van het begrotingsbeleid die men kan vaststellen op basis van de 
evolutie van de ratio’ s wordt ruimschoots bevestigd door de analyse van de groeivoeten in 
constante prijzen. Het groeitempo van de cyclisch gecorrigeerde primaire uitgaven van 
Entiteit I in reële termen bedraagt 3,8% in 2007, tegen gemiddeld 2,7% op jaarbasis over de 
hele periode.  
 
De groeivoet van de sociale uitkeringen bedraagt in 2007 3,1% (in constante prijzen), wat 
vergelijkbaar is met die van de primaire uitgaven exclusief vergrijzing, afgezien van de 
loonkostensubsidies voor de werkgelegenheid (3,5%). Aldus lag die groeivoet nog altijd 
boven de trendgroei van de economie. Rekening gehouden met de loonkostensubsidies voor 
de werkgelegenheid stegen de primaire uitgaven exclusief vergrijzing evenwel met 6,2%. 
 

I.3.3 De rekening van de Federale Overheid: globaal overzicht 

Het primair saldo van de Federale Overheid is in 2007 gevoelig verslechterd (een overschot 
van 2,7% van het bbp tegen 3,9% in 2006). Aangezien de vermindering van de rentelasten 
duidelijk beperkter was dan de vorige jaren (slechts -0,1% van het bbp), heeft de rekening 
het jaar afgesloten met een tekort van 1% van het bbp, wat de geleidelijke verslechtering van 
het saldo van de Federale Overheid sedert 2004 bevestigt. Dit resultaat ligt ook ruimschoots 
onder de door het Stabiliteitsprogramma 2007-2010 opgelegde doelstelling, namelijk het 
realiseren van een begrotingsevenwicht door de Federale Overheid. 
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De verslechtering van het primaire saldo is grotendeels toe te schijven aan de verlaging van 
de ratio van de totale effectieve ontvangsten (na fiscale overdrachten) van 15,4% van het 
bbp in 2006 tot 14,4% in 2007. Over de hele periode (2003-2007) is dat een zeer belangrijke 
daling.  De belangrijkste verklarende factoren zijn de sterke afname van de fiscale en niet-
fiscale eenmalige verrichtingen (-0,8% van het bbp op een jaar tijd in vergelijking met een 
daling van de totale ontvangsten na overdrachten met 1,0% van het bbp) vernoemen. Er 
dient ook genoteerd te worden dat de overdrachten van de Federale Overheid aan de 
andere overheden gestegen zijn (+0,3% van het bbp, vooral naar de SZ), wat de 
verslechtering van de ratio van de effectieve ontvangsten versnelt ten opzichte van 2006, 
wanneer men overgaat van die ratio ‘vóór overdrachten’ naar die ‘na overdrachten’. De 
toename van de in 2007 overgedragen ontvangsten sluit aan bij de stijgende trend die sinds 
2003 te zien is maar die in 2006 onderbroken is (mede wegens boekhoudkundige 
verschuivingen betreffende de gemeenschappen en gewesten, cf. infra). Vooral de Sociale 
Zekerheid (+0,2% van het bbp) en, in mindere mate, Entiteit II (+0,1% van het bbp) halen 
daaruit profijt. De evolutie tussen 2003 en 2007 van de fiscale overdrachten naargelang de 
bestemming ervan, is duidelijk meer uiteenlopend: -0,1% van het bbp naar Entiteit II en 
+1,7% van het bbp naar de Sociale Zekerheid (cf. infra). 

Gecorrigeerd voor de eenmalige ontvangsten en uitgedrukt vóór fiscale overdrachten, is de 
ratio van de totale effectieve ontvangsten van de Federale Overheid in 2007 gestabiliseerd. 
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 Tabel 17 
Synthese van de verrichtingen van de Federale Overheid 

 
Verrichtingen van de Federale Overheid (FO)

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Effectieve ontvangsten vóór fiscale overdrachten, wv.: (1) 29,0% 27,4% 27,9% 27,7% 27,0% -2,0% -1,1% -0,9%
* Overgedragen ontvangsten aan andere overheden, wv.: (1.A) 11,0% 11,7% 12,3% 12,3% 12,6% 1,6% 1,2% 0,3%
  + Aan Entiteit II (BFW) en EU (1.A1) 9,3% 9,0% 9,2% 9,1% 9,2% -0,1% -0,1% 0,0%
  + Aan de Sociale Zekerheid (1.A2) 1,7% 2,7% 3,1% 3,2% 3,4% 1,7% 1,4% 0,3%
* Effectieve ontvangsten na tot. fisc. overdrachten (1.B)=(1.-1.A) 18,0% 15,6% 15,7% 15,4% 14,4% -3,6% -2,3% -1,3%
  + Fiscale en parafiscale (1.B1) 15,0% 14,7% 14,3% 14,0% 13,4% -1,6% -0,7% -0,9%
  + Overige (incl. verkopen van activa) (1.B2) 2,9% 0,9% 1,3% 1,4% 1,0% -1,9% -1,6% -0,3%

Niet-recurrente ontvangsten (incl. verk. activa) + perim. (2) 1,9% 0,4% 0,6% 0,9% 0,1% -1,8% -1,3% -0,5%
Ontvangsten gecorr. voor one shots en vóór fisc. overdr. (3)=(1 - 2) 27,1% 27,0% 27,3% 26,9% 26,9% -0,2% 0,2% -0,4%
* Fiscale directe + kapitaal (3A) 15,2% 15,1% 15,2% 14,8% 14,8% -0,4% 0,1% -0,4%
* Fiscale indirecte (incl. EU) (3B) 10,3% 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% 0,2% 0,1% 0,1%
* Overige (parafiscale en niet-fiscale) (3C) 1,6% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% -0,1% 0,0% -0,1%

Totale budgettaire primaire uitgaven (HRF-definitie) (4) 12,7% 11,3% 14,1% 11,5% 11,7% -0,9% 1,4% -2,4%
* Budgettaire overdrachten aan andere overheden (4.A) 4,2% 4,2% 4,0% 3,9% 3,7% -0,4% -0,2% -0,3%
* Finale prim. uitgaven, incl. pensioenen Ent. II (partim) (4.B) 8,5% 7,1% 10,1% 7,6% 8,0% -0,5% 1,6% -2,1%

Niet-recurrente uitgaven (incl. overdrachten) & perimeter (5) 0,5% -0,7% 2,0% -0,4% -0,2% -0,8% 1,5% -2,3%
Gecorrigeerde primaire uitgaven, wv.: (6)=(4-5) 12,2% 12,0% 12,1% 11,9% 12,0% -0,2% -0,1% -0,1%
   Gecorrigeerde finale (ratio in waarde) (6.A) 8,0% 7,9% 8,1% 8,1% 8,3% 0,2% 0,1% 0,2%
   Idem in volume (corr. index.verschil) en % trendm. bbp (7) 7,9% 7,9% 8,0% 8,1% 8,3% 0,5% 0,2% 0,3%
      Pm. Idem, excl. loonkostensubsidies (7.bis) 7,9% 7,9% 8,0% 8,0% 8,1% 0,3% 0,1% 0,1%

Pm. % groei volume v.d. gecorr. tot. prim. uitgaven (8) 5,0% 2,4% 2,2% 1,8% 3,3% 2,4% 2,3% 2,5%

Pm. % gecorr. groei volume v.d. finale prim. uitgaven (9) 2,8% 2,8% 3,6% 2,7% 5,4% 3,6% 3,2% 4,0%

   Idem, excl. loonkostensubsidies (9.bis) 2,8% 2,7% 3,3% 1,6% 4,2% 2,9% 3,0% 2,9%

Primair saldo (10)=(1.B -4) 5,3% 4,3% 1,6% 3,9% 2,7% -2,6% -3,7% 1,1%

Rentelasten (EDP) (11) 5,0% 4,4% 4,0% 3,8% 3,7% -1,3% -1,0% -0,3%
Vorderingensaldo (NFB, EDP-definitie) (12)=(10-11) 0,3% -0,1% -2,4% 0,1% -1,0% -1,4% -2,8% 1,4%

      Niveaus, in % bbp (behalve (8 & 9))  Gecumuleerde evolutie

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

De waargenomen stijging van de ratio van de primaire uitgaven in waarde (HRF-definitie) 
van de Federale Overheid kan in 2007 relatief matig lijken (+0,2% van het bbp), maar 
maskeert een tamelijk sterke toename van de ratio van de finale primaire uitgaven (+0,4% 
van het bbp), die afgeremd is door de verlaging van de ratio van de begrotingsafdrachten 
(-0,2% van het bbp). Na correctie om rekening te houden met de verschillende niet-
discretionaire factoren, stijgt de ratio van de finale primaire uitgaven van de FO (in volume en 
in % van het trendmatige bbp) overigens van 8,1% van het bbp tot 8,3%; deze toename met 
0,2% van het bbp ligt iets hoger dan de vorige jaren, en daarvan is +0,1% toe te schrijven 
aan de financiering van de pensioenen van Entiteit II door de Federale Overheid (zie Tabel 
21). 

Deze versnelling is bijzonder zichtbaar na onderzoek van de groeivoeten in constante prijzen 
van de primaire uitgaven (na correctie), aangezien die groeivoeten in 2007 respectievelijk 
3,3% en 5,4% bedragen voor de totale en finale primaire uitgaven, in vergelijking met een 
jaargemiddelde van 2,4% en 3,6% over de hele 4-jaarperiode 2003-2007.  
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Zoals reeds werd toegelicht in de paragrafen betreffende de GO en Entiteit I, worden deze 
groeivoeten echter naar boven gedrukt door de sterke toename van de loonkostensubsidies 
gebonden aan de verlagingen van de bedrijfsvoorheffing die werden ingevoerd door de FO 
ten gunste van de ondernemingen (ploegenarbeid, nachtarbeid, onderzoek en ontwikkeling, 
enz.). Over de periode 2003-2007 is ongeveer de helft (0,2% van het bbp) van de stijging 
van de structurele ratio in volume van de finale PRU van de Federale Overheid toe te 
schijven aan de sterke toename van deze subsidies. Exclusief loonkostensubsidies blijven 
deze groeivoeten van de finale federale primaire uitgaven hoog, maar worden zij niettemin 
voor 2007 en gemiddeld over de periode 2003-2007 verminderd tot respectievelijk 4,2% en 
2,9%. 

I.3.4 Evaluatie van de totale fiscale ontvangsten van de Federale 
Overheid van 2007 (vóór fiscale overdrachten), vergelijking op 
“kasbasis” en in “ESR95” 

Twee verschillende fenomenen moeten geanalyseerd worden om de evolutie van de totale 
fiscale ontvangsten van 2007 te begrijpen. Dit geldt in het bijzonder voor de totale fiscale 
ontvangsten geïnd door de Federale Overheid (vóór overdrachten aan andere overheden), 
die (op ESR95-basis) bijna 90% van het totaal vertegenwoordigen. 
1. Aan de ene kant blijken de ontvangsten van 2007 op kasbasis uiteindelijk lager te 

liggen dan het bedrag dat geraamd werd op het ogenblik van de initiële begroting 
(een verschil van 0,5% van het bbp) en tijdens de begrotingscontrole van maart 2007 
(een verschil van 0,4% van het bbp). 

 
2. Aan de andere kant blijkt de evolutie van deze totale fiscale ontvangsten van de FO 

in 2007 in vergelijking met 2006 nog minder gunstig te zijn op ESR95-basis 
(“transactiebasis”) dan op kasbasis (16). Op kasbasis vertoonden ze nog een 
bescheiden groei ten opzichte van 2006 (een groei van de ratio tot het bbp ten belope 
van +0,1% van het bbp) terwijl omgekeerd, op transactie- of ESR95-basis, hun ratio 
tot het bbp teruggelopen is met bijna 0,4% van het bbp. 

                                                 
16 In principe evalueert de “transactiebasis” de aan de overheden “verschuldigde belasting” en niet de 

belasting die effectief in kas geïnd wordt en geboekt wordt door deze overheden. In de praktijk worden de 
ontvangsten op ESR95-basis voor een groot deel vastgesteld op basis van de geïnde ontvangsten, hetzij 
voor sommige (cf. tabel hierna) van februari (jaar “ t “) tot januari (jaar “ t+1 “), hetzij voor andere van maart 
(jaar “ t “) tot februari (jaar “ t+1 “), en niet van januari tot december van jaar “ t “ zoals op kasbasis. 

Verschuiving 1 maand Verschuiving 2 maanden 
Verkeersbelasting Onroerende voorheffing 
Roerende voorheffing Kohieren vennootschappen 
Bedrijfsvoorheffing Kohieren natuurlijke personen 
Zuivere btw Accijnzen tabak 
Successierechten  
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I.3.4.1 Analyse van de ontvangsten van 2007 op kasbasis en hun 
evolutie in 2006-2007 

De basisgegevens zijn gekend. De initiële begroting 2007 voorzag een belangrijke stijging 
van de totale door de Federale Overheid geïnde ontvangsten, namelijk 5,9% ten opzichte 
van de vermoedelijke ontvangsten van 2006 (herfst 2006). De realisaties van de totale 
fiscale ontvangsten van 2006 liggen uiteindelijk meer dan 800 miljoen euro (iets minder dan 
0,3% van het bbp) lager dan de vermoedelijke ontvangsten die geraamd werden tijdens de 
begrotingsopmaak 2007. Dit vertegenwoordigt ook een relatief realisatieverschil van iets 
meer dan 0,9%, en bijgevolg een overschatting van de vertrekbasis voor 2007.  De begroting 
2007 was dus in feite gebaseerd op een stijging van de ontvangsten met 6,9% ten opzichte 
van de effectieve realisaties van 2006. 

Ondanks deze sterke herziening naar beneden toe van de vertrekbasis 2006 tijdens de 
begrotingscontrole 2007 (maart 2007), werd de raming van de ontvangsten van 2007 echter 
slechts in beperkte mate naar beneden herzien, namelijk met -233 miljoen euro (minder dan 
0,1% van het bbp), en waarvan nauwelijks -125 miljoen euro op het niveau van de 
zogenaamde “niet-geregionaliseerde belastingen” (17). Het beperkte karakter van deze 
aanpassing naar beneden vloeit zowel voort uit de herzieningen (naar boven toe) van de 
meeste macro-economische belastbare grondslagen voor 2007 volgend uit de nieuwe 
economische begroting (februari 2007) in vergelijking met de voorgaande (september 2006), 
als uit de herzieningen van de verwachte opbrengst van bepaalde aanvullende maatregelen. 

Dit brengt in herinnering dat de raming van de fiscale ontvangsten het resultaat is van het 
samenbrengen van verschillende bestanddelen en van verschillende stappen, die allemaal 
van bij het begin gekenmerkt worden door onzekerheden en foutenmarges. Ofwel kunnen 
deze onzekerheden en foutenmarges zich opstapelen en zichzelf wederzijds versterken, 
ofwel neutraliseren ze elkaar min of meer volledig. De verschillende stappen en 
bestanddelen in de ramingen van de begrotingsontvangsten van de FO worden beschreven 
in Bijlage (II). 

                                                 

17 Sinds 2002 wordt, in het kader van de zogenaamde « Lambermont-akkoorden », een duidelijk belangrijker 
deel van de belastingen die administratief door de FO geïnd worden en die ingeschreven worden als 
federale belastingen in de (federale) begroting, de jure als volwaardige gewestelijke belastingen 
beschouwd en als dusdanig geboekt in ESR95 (eigen belastingen van de G&G). Het betreft hoofdzakelijk 
diverse verkeersbelastingen, een toegenomen deel van de registratierechten en belastingen op spelen, 
weddenschappen en ontspanningstoestellen. 
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Samengevat kan elk “verschil” van de ramingen in dit verband, zoals aangegeven in de 
methodologische bijlage, voortkomen uit de combinatie van één of meerdere van de 
volgende factoren : 

1. Op het vlak van het aanvangsjaar (t) : een verschil tussen de vermoedelijke 
(geraamde) ontvangsten en de effectieve ontvangsten. 

2. Op het vlak van de Economische begroting (18) : een onjuiste evaluatie van de 
perspectieven of macro-economische vooruitzichten voor het jaar ” t+1” (19), zowel 
op het vlak van het nominale bbp als van zijn samenstelling (en dus indirect van de 
niveaus en respectievelijke wegingen van de verschillende macro-economische 
belastbare grondslagen. 

3. Op het vlak van de gedesaggregeerde methode (20) : een imperfecte of onvolledige 
(21) specificatie van de econometrische relaties. Die econometrische relaties maken 
het mogelijk om de structurele relaties en de elasticiteitsparameters, dewelke “ex 
ante” belastbare grondslagen en ontvangsten “bij ongewijzigde wetgeving” met elkaar 
verbinden, op te stellen. (Zie Bijlage II voor meer uitleg). 

4. Fouten in de ramingen op het vlak van de verwachte evoluties van de fiscale 
ontvangsten “buiten de gedesaggregeerde methode”. Die ramingen worden gemaakt 
door de federale administraties, behalve voor de douanerechten,  waarvan de raming 
gebeurt door de diensten van de Europese Commissie. 

5. Fouten in de kwantificering van de opbrengst (of van de kost) van de “aanvullende 
weerslagen” van de recente discretionaire fiscale maatregelen of beslissingen, alsook 
van “verschuivingen en technische factoren” die de raming van de ontvangsten op 
“kasbasis” beïnvloeden. 

Tijdens de begrotingscontrole van de lente worden de fouten die verband houden met de 
eerste factor in principe gecorrigeerd en weggewerkt. De tweede fout kan gedeeltelijk 
gecorrigeerd worden op basis van de “technische” herramingen die gerealiseerd worden 
vertrekkend van de “tussentijdse” Economische begroting. Deze “tussentijdse” Economische 
begroting wordt opgemaakt door het Federaal Planbureau in juli, als voorbereiding van de 
officiële Economische begroting van het INR in de herfst (eind september). Het is echter pas 
een stuk later, tijdens de herfst van het jaar “ t+2 “ (ten opzichte van het jaar van de initiële 
vooruitzichten), dat de macro-economische belastbare grondslagen bij de publicatie van de 
gedetailleerde nationale rekeningen, met precisie ex post gekend zullen zijn. 

Naast de gegevens van de initiële begroting (ini) en van de begrotingscontrole van de lente 
(bc) tonen wij hier de resultaten van aanvullende ramingen die dateren van juli, en deze van 
oktober dicht benaderen. 

                                                 
18 De “Economische begroting” bestaat in feite uit een coherente macro-economische voorspellingsoefening 

van de belangrijkste variabelen, hetgeen toelaat om het kader van de opstelling van de echte 
« Begroting » vast te leggen, en in het bijzonder om de evolutie van de belangrijkste macro-economische 
belastbare grondslagen te ramen. 

19 Of dit nu in de herfst van het jaar “ t “ is (initiële ramingen), of in de lente (begrotingscontrole) of zelfs 
zomer (begrotingscontrole bis) van het jaar “ t+1 “. 

20 De zogenaamde gedesaggregeerde methode, die gebruikt wordt door de Federale Overheidsdienst 
Financiën om de ramingen voor de belangrijkste federale belastingen op kasbasis op te stellen (PB, VenB, 
btw, accijnzen), werd volledig herzien en herraamd in 2005. Bovendien worden de kwaliteit en de 
voorspellingskracht van een econometrische raming niet alleen bepaald door de afwezigheid van 
systematische vertekeningen, maar ook door de relatieve omvang van de variantie rond de centrale 
raming. 

21 Dit onvolledige karakter kan “gedwongen” zijn en met name voortvloeien uit de afwezigheid van gegevens 
die bepaalde exogene variabelen ramen en die in een retrospectieve analyse nochtans geïdentificeerd zijn 
als statistisch significant. 
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De grootste moeilijkheid bestaat er dan in om, voor zover het mogelijk is, een juiste 
onderverdeling te maken tussen het bestanddeel 3 aan de ene kant en de bestanddelen 4 en 
5 aan de andere kant. Deze laatste twee pakketten blijven overigens nauw met elkaar 
verbonden, wat aantoont dat de kwaliteit van de econometrische schattingen die aan de 
basis van de gedesaggregeerde methode liggen, afhangt van de kwaliteit van de 
kwantificering van de aanvullende weerslagen in het verleden (22). De afzonderlijke impact 
van eventuele verschillen in de evoluties van de verklarende “exogene” variabelen 
(belastbare grondslagen, enz.) in vergelijking met de initiële ramingen kan echter 
geëvalueerd en gekwantificeerd worden door een « ex post » herraming uit te voeren van de 
initiële raming, en dit op basis van de gegevens van de meest recente economische 
begroting of zelfs van definitieve gegevens afkomstig uit de gedetailleerde nationale 
rekeningen. 

De analyse van de realisaties van 2007, in vergelijking met de initiële ramingen en vooral in 
vergelijking met de begrotingscontrole van maart 2007, laat toe om zich een meer precies 
idee te vormen van de lokalisatie van de verschillen en van hun verdeling, althans op 
kasbasis. 

 

 

 
22 Het is deze kwantificering die toelaat om voor meerdere ontvangstencategorieën de overeenkomstige 

reeksen op te stellen van de « ex ante » effectieve ontvangsten (gecorrigeerd voor de discretionaire 
weerslagen) of van de niet-discretionaire ontvangsten (bij ongewijzigde fiscale wetgeving). 
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 Tabel 18 
Evolutie in 2007 van de totale fiscale ontvangsten van de Federale Overheid op kasbasis 

 
Totale fiscale ontvangsten van de FO

Op kasbasis 2006 2007 2006-07 2006 2007 2006-07 2007 2006 2007 2007- 06 2006 2007
vermoed. ini ini real. bc bc real. real. - bc real. - bc real real./vermoed. real./bc

In % bbp A B C=B-A D E F=E-D G H=C-A I=G-E=J-F J=G-D K=H/A L= I/G

TOTAAL fiscale ontvangsten 27,6% 27,9% 0,4% 27,3% 27,9% 0,6% 27,4% -0,3% -0,4% 0,1% -0,9% -1,6%

Totaal "gedesaggregeerde methode" 23,2% 23,5% 0,3% 23,2% 23,5% 0,3% 23,2% 0,0% -0,3% 0,0% -0,1% -1,4%

* Directe belastingen (partim) 13,9% 14,1% 0,2% 13,9% 14,1% 0,2% 13,9% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% -1,7%
  + PB 10,6% 10,4% -0,1% 10,4% 10,3% -0,1% 10,3% -0,2% 0,0% -0,1% -1,6% -0,2%
  + VenB 3,3% 3,6% 0,3% 3,5% 3,8% 0,3% 3,6% 0,2% -0,2% 0,1% 5,1% -5,8%
* Indirecte belastingen (partim) 9,3% 9,5% 0,2% 9,3% 9,4% 0,1% 9,3% 0,0% -0,1% 0,0% -0,3% -1,0%
  + Zuivere btw 7,1% 7,2% 0,1% 7,1% 7,2% 0,1% 7,2% 0,0% 0,0% 0,1% -0,3% 0,2%
  + Accijnzen 2,2% 2,2% 0,1% 2,1% 2,2% 0,1% 2,1% 0,0% -0,1% 0,0% -0,3% -4,7%
Buiten gedesaggregeerde methode 4,4% 4,4% 0,0% 4,2% 4,4% 0,2% 4,3% -0,2% -0,1% 0,1% -5,2% -2,4%
* Directe belastingen 1,4% 1,3% -0,1% 1,2% 1,3% 0,1% 1,3% -0,2% -0,1% 0,0% -13,0% -4,1%
  + RV nat. pers. en OV 0,7% 0,7% 0,0% 0,6% 0,7% 0,1% 0,7% -0,1% 0,0% 0,1% -13,9% -1,6%
  + Verkeersbel. & gelijkgestelde 0,6% 0,6% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% -1,7% -3,8%
  + Diversen (S&W, AO, enz.) 0,1% 0,1% -0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% -56,8% -30,7%
* Btw (excl. "zuivere"), registr. en diversen 2,3% 2,5% 0,1% 2,3% 2,4% 0,1% 2,3% -0,1% -0,1% 0,1% -2,4% -3,6%
  + Met het zegel gelijkgestelde 0,5% 0,5% 0,1% 0,4% 0,5% 0,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% -4,2% -6,9%
  + Registratie 1,1% 1,2% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% -2,8% -1,0%
  + Andere en diversen 0,3% 0,3% 0,0% 0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -5,6% -11,3%
  + Successierechten 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% -2,1%
* Douanerechten 0,6% 0,6% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 5,5%

pm. VennB + Accijnzen 5,5% 5,9% 0,4% 5,6% 6,1% 0,4% 5,7% 0,2% -0,3% 0,1% 3,0% -5,4%
pm. PB + "zuivere" btw 17,7% 17,7% -0,1% 17,5% 17,4% -0,1% 17,4% -0,2% 0,0% -0,1% -1,1% 0,0%

initieel 2007 begrotingscontrole 2007    Evolutie of verschil % Onderrealisatie

Noot : Omwille van de leesbaarheid zijn de cijfers afgerond tot op één decimaal. Hierdoor kan het zijn dat de som van de bestanddelen van een variabele, of van zijn jaarlijkse 

variaties, afwijkt van het totaal dat opgenomen is in de tabel. 

  

 

 



De tabel hiervoor herneemt, in procent van het bbp, de belangrijkste ontvangstencategorieën 
die ingeschreven zijn in de initiële begroting 2007 (vermoedelijke ontvangsten 2006 en 
initiële ramingen 2007 – kolommen A en B) evenals deze uit de begrotingscontrole van de 
lente van 2007 (gerealiseerde ontvangsten 2006 en herramingen 2007 – kolommen D en E). 

De realisaties van 2007 zijn opgenomen op kasbasis (kolom G), hetgeen toelaat om het 
realisatieverschil (kolom I) uit te splitsen, in vergelijking met de ramingen uit de 
begrotingscontrole, en dit uitgedrukt als een verschil (J-F) tussen 

1. De effectieve evolutie (realisaties ) 2006-2007 van de ontvangstenratio (kolom J) 

2. De tijdens de begrotingscontrole van de lente van 2007 geraamde evolutie van dezelfde 
ratio (kolom F). 

Ten slotte hernemen de twee laatste kolommen (K en L) de respectievelijke “percentages 
van onderrealisatie” in 2006 en 2007 (het verschil van de gerealiseerde ontvangsten in 
vergelijking met de vermoedelijke ontvangsten (2006) of met de begrotingscontrole (2007), 
in % van de verwachte ontvangsten). 

Om de bronnen van de verschillen goed te kunnen identificeren, worden de totale 
ontvangsten die geïnd worden door de FO, uitgesplitst over twee grote categorieën : aan de 
ene kant de ontvangsten (23,2% van het bbp of 84% van het totaal) die geraamd worden op 
basis van de gedesaggregeerde econometrische methode (PB, VenB, “zuivere” btw en 
accijnzen), en aan de andere kant het geheel van de andere fiscale ontvangsten « buiten de 
gedesaggregeerde methode », die van bij het begin geraamd worden door middel van 
specifieke ad hoc procedures. Om de impact te meten van de verschillen van de evoluties 
van de macro-economische belastbare grondslagen (23), werd in voorkomend geval een 
retrosimulatie van de ontvangsten van 2007 uitgevoerd. Hierbij werd gebruikt gemaakt van 
de meest recente ramingen van de macro-economische belastbare grondslagen van 2007. 

Er dient genoteerd dat het realisatieverschil voor 2006 – in vergelijking met de in de herfst 
van 2006 geraamde vermoedelijke ontvangsten – sterk geconcentreerd zit (voor bijna 90%) 
bij de ontvangsten die “buiten de gedesaggregeerde methode” geraamd worden. Voor een 
globaal en gemiddeld percentage van onderrealisatie van -0,9% (zie kolom J), bedraagt dit 
percentage gemiddeld slechts -0,1% voor de ontvangsten die volgens de 
“gedesaggregeerde methode” geraamd worden, terwijl het niet minder dan -5,2% bedraagt 
voor de andere ontvangsten “buiten de gedeaggregeerde methode”, en dit voor een 
totaalbedrag van meer dan 720 miljoen euro. Binnen het pakket “gedesaggregeerde 
methode”-ontvangsten merkt men echter dat achter de afwezigheid  van een globaal 
realisatieverschil (kolom F) bij de directe belastingen in werkelijkheid elkaar praktisch 
compenserende verschillen schuilgaan bij de PB (-550 miljoen euro of bijna -0,2% van het 
bbp) en de VenB (+540 miljoen euro of bijna +0,2% van het bbp). Een onderrealisatie van 
nul procent bij de directe belastingen (kolom J) maskeert zo een relatieve overschatting van 
1,6% bij de PB en parallel daarmee een relatieve onderschatting van niet minder dan 5,1% 
bij de VenB. Exclusief de « gedesaggregeerde methode »-ontvangsten blijkt het globale 
percentage van overschatting (-5,2%) in het bijzonder uitgesproken te zijn bij de andere 
directe belastingen dan de “PB en VenB” (-13%), evenals, maar dan op een minder 

                                                 
23 Tussen de meest recente gedetailleerde macro-economische schattingen (Economische begroting van 

januari 2008) en de gebruikte schattingen tijdens de begrotingscontrole van 2007 (Economische begroting 
van februari 2007, zijnde een jaar vroeger). 
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uitgesproken manier, bij de ontvangsten exclusief “zuivere btw” van de Administratie van de 
btw en de registratierechten (gemiddeld percentage van onderrealisatie van -2,4%). 

Voor het jaar 2007 kunnen de volgende belangrijkste conclusies getrokken worden uit deze 
vergelijking tussen realisaties (real) en begrotingscontrole (bc) : 
 
a. Het totale realisatieverschil op kasbasis overschrijdt de 0,4% van het bbp (1,44 

miljard euro), waarvan het belangrijkste deel (0,3% van het bbp of 76% van het 
totaal) bij de “gedesaggregeerde methode”-ontvangsten. 

b. Het gemiddelde percentage van onderrealisatie (overschatting) van de 
“gedesaggregeerde methode”-ontvangsten (24), namelijk 1,4%, ligt toch nog lager 
dan het algemene gemiddelde (1,6%) en vooral lager dan dit van de “andere” 
ontvangsten (buiten de gedesaggregeerde methode), dat op zijn beurt gemiddeld 
2,4% bedraagt. 

c. Binnen de groep fiscale “gedesaggregeerde methode (DM)”-ontvangsten situeert het 
volledige schattingsverschil zich op het niveau van de subgroep “VenB + accijnzen”, 
waar het percentage van onderrealisatie gemiddeld niet minder dan 5,4% bedraagt, 
tegen 0,0% voor de andere, meer belangrijke, subgroep (PB + “ zuivere “ btw) (25). 
Proportioneel is het bij de VenB dat het relatieve verschil het belangrijkst is (-5,8%), 
van dichtbij gevolgd door de accijnzen (-4,7%). 

d. Het realisatieverschil bij de VenB is heel belangrijk en vertegenwoordigt op zichzelf 
meer dan de helft van het totale verschil (740 miljoen euro of meer dan 0,2% van het 
bbp op het vooropgestelde totaal van 1440 miljoen euro) en meer dan twee derden 
van de realisatieverschillen bij het totaal van de « gedesaggregeerde methode »-
ontvangsten. Een “ex post” herraming van de ontvangsten van de VenB van 2007 op 
basis van de meest recente Economische begroting (januari 2008) en van de 
daarmee samenhangende macro-economische belastbare grondslagen, laat toe om 
– nog voorlopig (26) – de weerslag van het specifieke bestanddeel “negatief verschil 
van de belastbare basis” op de verwachte opbrengst van de VenB in 2007 te ramen 
op meer dan 300 miljoen euro (0,1% van het bbp). Uit deze nog benaderende fase 
(27) kan men de vermoedelijke schattingsfout van de netto kost van de “aanvullende 
weerslagen” of van de “discretionaire maatregelen” (cf. supra), in combinatie met de 
statistische fout die inherent is aan econometrische ramingmethoden, ramen op bijna 
440 miljoen euro (meer dan 0,1% van het bbp). Dit legt de vinger op de wonde, 
namelijk een overschatting van de verwachte opbrengst van maatregelen die leidden 
tot een verbetering van de ontvangsten in 2007 (strijd tegen de fraude, betere inning, 
taxatie van de hoofdzakelijk belastingvrije reserves tegen een verminderd tarief – cf. 
infra) gekoppeld aan een onderschatting van de extra fiscale kost in 2007 van 

                                                 
24 Namelijk het realisatieverschil van elke gerapporteerde ontvangstencategorie ten opzichte van het 

geschatte niveau van die ontvangstencategorie tijdens de begrotingscontrole. 

25 Dit wil nog niet zeggen dat er geen probleem is van schattingsfouten van de aanvullende weerslagen en/of 
van de ramingmethode bij die twee belastingen. Dit wil eenvoudigweg zeggen dat, indien er 
evolutieverschillen geweest zijn van de belastbare grondslagen sinds de begrotingscontrole van begin 
2007, de fiscale weerslag van die verschillen quasi volledig gecompenseerd werd door symmetrische 
verschillen – en met tegengesteld teken – bij de grootte van de aanvullende weerslagen en/of van de 
ramingmethode (statistisch residuele « fouten » inbegrepen). 

26 Voor een meer definitieve raming moet men wachten op de publicatie van de gedetailleerde nationale 
rekeningen van eind september 2008, en in het bijzonder op de cijfers die betrekking hebben op het netto-
exploitatieoverschot van de bedrijfssector (vennootschappen en quasi-vennootschappen) in 2007. 

27 De redenering die volgt, beschouwt de econometrische ramingmethode van de « VenB »-ontvangsten 
eigenlijk als « gegeven ». De macro-econometrische raming van de « VenB »-ontvangsten heeft altijd al 
voor terugkerende methodologische problemen gezorgd, aangezien de relatie tussen de effectieve fiscale 
belastbare grondslagen en de overeenkomstige macro-economische grondslag (het netto-
exploitatieoverschot van de bedrijven volgens de nationale rekeningen) instabiel is, praktisch onmogelijk 
correct in een model te vatten is en vooral praktisch onmogelijk te voorspellen valt. 
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maatregelen die een daling van de ontvangsten met zich meebrachten (hoofdzakelijk 
notionele intresten, ingevoerd in 2006 (28)). 

e. Bij de accijnzen kan de belangrijke minderwaarde, ten belope van 340 miljoen euro 
(0,1% van het bbp) in vergelijking met de raming van de begrotingscontrole, 
gemakkelijk geïdentificeerd en gelokaliseerd worden: voor een groot deel (ongeveer 
drie kwart) op het vlak van de aanvullende weerslagen en voor het resterende kwart 
op het vlak van het endogene “dieselprijs”-effect (Zie kader hierna voor meer details). 

f. Voor wat ten slotte de fiscale ontvangsten “buiten de gedesaggregeerde methode” 
betreft, observeert men in 2007 een duidelijke trend van het redelijk systematisch 
overschatten van de verwachte ontvangsten. Globaal genomen bedraagt deze 0,1% 
van het bbp, en exclusief douaneontvangsten 0,15% van het bbp. Deze overschatting 
tekent zich zowel af bij de directe belastingen (exclusief PB en VenB), met een hoge 
gemiddelde relatieve overschatting van 4,1% (in het bijzonder bij de 
“verkeersbelastingen en daaraan gelijkgestelde taksen”, met een relatief verschil van 
3,8%), als bij de ontvangsten exclusief “zuivere btw” van de Administratie van de btw, 
de registratie en de domeinen (incl. successierechten), met een gemiddeld totaal 
relatief verschil van 3,6%. 

 
Kader 4: De overschatting van de opbrengst van de aanvullende weerslagen bij de 

accijnzen (en aanvullend bij de btw) 

Deze minderwaarde bij de accijnzen valt zowel te verklaren in termen van overschatte 
opbrengst van de aanvullende weerslagen (een overschatting van meer dan 60 miljoen van 
het deel « accijnzen » van de nieuwe “milieuheffing” (zie infra)) als – en vooral – van niet-
realisatie van de voorziene verhoging (op 1 juli 2007) van de accijnzen op tabak (voorziene 
opbrengst op 6 maanden: 273 miljoen euro aan accijnzen (29)). Deze ontvangsten werden 
daarentegen verhoogd ten belope van ongeveer 95 miljoen euro (plus daarvan afgeleid 
ongeveer een aanvullende 20 miljoen euro aan btw-ontvangsten) door een stijging van de 
accijnzen op sigaretten die inging vanaf 1 januari 2007. Deze maatregel werd overigens 
paradoxaal genoeg niet vermeld, noch bij de AT 2007, noch in de samenvattende tabellen 
met betrekking tot de begrotingscontrole van de lente van 2007. Op het vlak van de fiscaliteit 
van tabaksproducten kan de netto overschatting van de in de begroting ingeschreven fiscale 
opbrengst in totaal geraamd worden op ongeveer 215 miljoen euro, waarvan 175 miljoen 
euro aan accijnzen en een aanvullende 40 miljoen aan geïnduceerde btw. Op de twee 
hierboven vermelde rubrieken (“milieuheffing” + sigaretten) benadert de totale fiscale 
minderwaarde ten opzichte van de officiële aanvullende weerslagen van de 
begrotingscontrole de 300 miljoen euro of bijna 0,1% van het bbp (waarvan meer dan 250 
miljoen euro aan accijnzen en de rest aan btw).  
Rekening houdend met de sneller dan voorziene stijging van de dieselprijs, zou de 
toepassing van het “omgekeerde kliksysteem” bovendien in 2007 meer gekost kunnen 
hebben dan voorzien (een bij de begrotingscontrole geraamde kost van 92 miljoen euro). Tot 
slot leidt een recente “ex post” herraming van de accijnzen 2007 op basis van de reële en 

                                                 
28 De vermelde ramingen hebben, voor wat de kost van de notionele intresten betreft, betrekking op de 

geraamde globale kost voor het aanslagjaar 2007 – inkomstenjaar 2006. Het gaat om een geraamde 
netto-kost van 760 miljoen euro rekening houdend met de “dynamische” effecten, maar ook inclusief de 
geraamde opbrengst van compenserende maatregelen. Deze globale kost kan voor een groot deel – 560 
miljoen euro – verdeeld worden over de voorafbetalingen van de vennootschappen in 2006, en voor 
ongeveer 200 miljoen euro over de kohieren van de vennootschappen (hoofdzakelijk in 2008). Deze 
raming betreft dus niet de eventuele netto bijkomende kost in 2007 op kasbasis, die niet in rekening 
genomen is. 

29 Zonder de daarvan afgeleide en aanvullende 57 miljoen aan geïnduceerde btw mee te rekenen. Dit 
betekent dus een totaal aan  “tabaksfiscaliteit” van 330 miljoen of 0,1% van het bbp. 
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effectieve prijsevoluties (van diesel) en niet meer op basis van de (een jaar vroeger) 
voorspelde prijzen voor 2007, tot een raming van de fiscale opbrengst die ongeveer 100 
miljoen euro lager (30) ligt dan hetgeen tijdens de begrotingscontrole vooropgesteld werd. 
Het totaal van het endogene « prijseffect » en van de overschatting van de maatregelen 
komt praktisch overeen met het waargenomen verschil. 

Aanvullend hiermee maakt een gedetailleerd overzicht van de aanvullende weerslagen (en 
verschuivingen en technische factoren) die opgenomen is in de AT 2007 (herfst 2006) alsook 
in de tabellen met betrekking tot de aanvullende weerslagen van de begrotingscontrole van 
maart 2007, het mogelijk om zich een idee te vormen, weliswaar nog benaderend en 
gedeeltelijk, van de mogelijke oorzaken van de overschatting van de opbrengst (en/of van de 
onderschatting van de verliezen aan fiscale ontvangsten) van de weerslagen in 2007. 

Enkele elementen kunnen aangestipt worden waarvan men in dit stadium moeilijk kan 
vaststellen of ze de verwachte fiscale opbrengst gehaald hebben, of symmetrisch daaraan, 
of de kost ervan niet onderschat geweest is. 

• De initiële begroting 2007 bevat aldus bij de aanvullende weerslagen voor iets meer dan 
300 miljoen euro (0,1% van het bbp) aan bijkomende ontvangsten die opgenomen zijn in 
de rubriek “maatregelen inzake fiscale fraudebestrijding en betere inning van de 
belastingen”, waarvan 140 miljoen aan btw. Tijdens de begrotingscontrole van maart 
2007 werd een extra bedrag van in totaal 95 miljoen euro ingeschreven als aanvullende 
weerslag onder dezelfde titel. Dit bracht aldus het totaal van de officieel « geraamde » en 
geboekte opbrengst op dit vlak op meer dan 400 miljoen euro, waarvan in het bijzonder 
op iets meer dan 120 miljoen euro aan VenB en 150 miljoen euro aan btw. Zonder a 
priori de opbrengst van de anti-fraude- en anti-misbruikstrijd aan te vechten, valt de 
inschrijving van deze ontvangsten bij de aanvullende maatregelen wel te betwisten, want 
de opbrengst « op kruissnelheid » van deze terugkerende strijd is hoogst waarschijnlijk 
de facto al grotendeels geïntegreerd in de diverse ex ante fiscale elasticiteiten, zoals ze 
statistisch geraamd worden volgens de gedesaggregeerde methode. 

• Bij de vennootschapsbelasting vindt men, zowel in de intiële begroting 2007 als bij de 
begrotingscontrole, een positief verwachte opbrengst (343 miljoen euro) van de 
“belasting tegen verlaagd tarief van het gebruik van bepaalde reserves om slapende 
kapitalen vrij te maken”. Omgekeerd werd de aanvullende kost in 2007 van de stijgende 
populariteit van het stelsel van de notionele intresten op slechts minder dan 60 miljoen 
euro geraamd, wat trouwens overeenstemt met het in rekening brengen van de 
verhoging van de referentierentevoet. In de recentere ramingen waarmee met name 
rekening gehouden werd tijdens de begrotingsopmaak 2008, werd de opbrengst voor 
2007 van de eerste maatregel naar beneden herzien tot 245 miljoen euro, wat neerkomt 
op bijna 100 miljoen euro minder dan voorzien. Wat de bijkomende kost van het stelsel 
van de notionele intresten in 2007 betreft (bij de voorafbetalingen van de 
vennootschappen), is er momenteel nog geen enkele precieze becijferde raming 
beschikbaar. Op basis van bepaalde elementen vermoedt men echter dat er zonder 
twijfel een bijkomende kost genoteerd zal moeten worden, als men rekening houdt met 
een zeker aantal beslissingen van rulings die gesloten werden in 2007 en met 
balansherstructureringen die voortgezet werden (met in het bijzonder 
kapitaalverhogingen). 

                                                 
30 En dit ten gevolge van een negatief geraamde elasticiteit van de accijnsontvangsten ten opzichte van de 

dieselprijs. 
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• De invoering op 1 juli 2007 van een bijdrage op verpakkingsafval werd in de initiële 
begroting geboekt voor een bedrag van 320 miljoen euro (hetzij het dubbele voor een 
volledig jaar). Tijdens de begrotingscontrole van maart 2007 werd de opbrengst van deze 
maatregel (en van andere gelijkgestelde maatregelen) duidelijk naar beneden herzien, tot 
slechts 84 miljoen euro, waarvan ongeveer 68 miljoen euro voor de accijnsontvangsten 
en de rest voor de geïnduceerde btw. In realiteit heeft deze heffing, die omgedoopt werd 
tot “milieuheffing”, in 2007 4,7 miljoen euro aan accijnzen opgeleverd, wat voor die 
heffing alleen al neerkomt op 0,1% van het bbp minder dan voorzien in de initiële 
begroting. 

• Tot slot kon, nog steeds bij de accijnzen, de beslissing die bij de opstelling van de initiële 
begroting genomen werd (en bevestigd tijdens de begrotingscontrole) om de accijnzen 
op 1 juli te verhogen, simpelweg niet in de praktijk gebracht worden wegens de politieke 
crisis en de bestuursperiode van lopende zaken. De verwachte opbrengst van deze 
beslissing bedroeg op zes maanden meer dan 270 miljoen (aan accijnzen) en aanvullend 
60 miljoen (aan btw). Een deel (ongeveer een derde) van deze minderwaarde werd 
echter de facto gecompenseerd door de verhoging van de accijnzen op tabak op 1 
januari 2007 (cf. supra) 

Wanneer men het totaal neemt van alle bovenstaande factoren, bekomt men een maximaal 
gecumuleerd subtotaal van 800 miljoen euro of bijna 0,25% van het bbp van aanvullende 
weerslagen die waarschijnlijk overraamd of niet-gerealiseerd zijn, wat nagenoeg meer is dan 
70% van het in 2007 waargenomen realisatieverschil bij de « gedesaggregeerde methode» 
ontvangsten. Bij die ontvangsten is het overblijvende realisatieverschil « excl. maatregelen » 
(0,1% van het bbp) grotendeels gelokaliseerd bij de exogene macro-economische 
determinanten (meer dan 300 miljoen euro als gevolg van de geringere groei dan verwacht 
van de aan de VenB onderworpen belastbare grondslagen en ongeveer 100 miljoen euro als 
gevolg van de negatieve weerslag van een snellere stijging van de dieselprijs, dus meer dan 
400 miljoen euro in het totaal). 

Bij wijze van conclusie kan gesteld worden dat op kasbasis blijkt dat een ruimschoots 
overwegend deel van het realisatieverschil gelokaliseerd is bij de VenB-ontvangsten (0,2% 
van het bbp), de accijnzen (0,1% van het bbp) alsmede – verspreid, voor het “overblijvende” 
deel, namelijk 0,1% van het bbp, bij de meeste overige “excl. gedesaggregeerde methode” 
ontvangsten. Wat de twee eerste categorieën betreft, leidt alles tot de bevestiging, zonder 
dat men thans over cijfers beschikt die een meer definitieve diagnose mogelijk maken, dat 
van een totaal negatief verschil van 0,3% van het bbp bij de in 2007 geïnde ontvangsten, 
0,1% van het bbp (bij de VenB) toe te schrijven is aan een vermoedelijke overraming van de 
groei van de belastbare winsten van de vennootschappen, en ten minste 0,2% van het bbp 
aan een overraming van de opbrengst van de aanvullende weerslagen (incl. anti-fraude 
maatregelen),   en/of van de niet-realisatie van in de begroting ingeschreven maatregelen 
(met name accijnzen op sigaretten). Voor een bedrag van 0,1% van het bbp tenslotte wordt 
dit verschil verklaard door de trend om de meeste “excl. gedesaggregeerde methode” 
ontvangsten te overramen. 

Een kritisch onderzoek van de ramingmethoden lijkt nodig. Bovendien is het noodzakelijk om 
in de toekomst de aanvullende weerslagen erg voorzichtig te ramen, alsmede het 
voorzichtigheidsprincipe te hanteren bij de raming van de kwantitatief minder belangrijke 
ontvangsten. Daarbij dient men een te snelle extrapolatie te vermijden op basis van gunstige 
recente evoluties, die immers soms gebonden zijn aan uitzonderlijke en/of voorbijgaande 
factoren. 
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I.3.4.2 Vergelijking van de evolutie 2006-2007 van de fiscale ontvangsten 
van de FO op “kasbasis” en in “ESR95” 

De tabel die volgt biedt een vergelijking van de niveaus (2006-2007) en van de evoluties van 
de belangrijkste categorieën fiscale ontvangsten die door de federale administratie (de 
Schatkist) worden geïnd, gedeeltelijk voor rekening van andere overheden (zogenaamde 
geregionaliseerde ontvangsten. Die voorstelling is gedeeltelijk op “kas”basis, en gedeeltelijk 
in “ESR95“-termen of op “transactiebasis (of vastgestelde rechten)”.  

In principe wordt op “transactie”-basis de aan de overheid “verschuldigde belasting” geraamd 
en niet de effectief in kas geïnde en door de overheid geboekte belasting. In de praktijk en 
als een eerste raming bij de opstelling van de voorlopige overheidsrekeningen van jaar “t” in 
de lente van jaar “t+1”, worden de ontvangsten op ESR95-grondslag voor een groot deel 
(vooral bij de directe belastingen) vastgesteld op basis van de ontvangsten geïnd van maart 
(jaar “ t “) tot februari (jaar “t+1“), en niet van januari tot december “jaar t” zoals op kasbasis. 
Dat maakt een correcte aanrekening mogelijk en maakt het ook mogelijk dat de niet 
opgesplitste of niet geboekte ontvangsten die traditioneel op het einde van het jaar 
voorkomen, grotendeels worden geneutraliseerd. Eveneens kunnen aldus de ontvangsten 
gecorrigeerd worden voor de erratische verschuivingen van het ene naar het andere jaar, 
verschuivingen die in de tijd onstabiel kunnen zijn en die dus de beoordeling van het niveau 
van de onderliggende ontvangsten kunnen vertekenen.  

Bovendien dient eraan herinnerd dat vanaf 2007 en volgens EUROSTAT de nieuwe 
ontvangsten uit effectiseringen niet meer mogen in rekening gebracht worden op het actief 
van het begrotingssaldo in ESR95-termen., terwijl daarentegen de uitgestelde 
minderwaarden die voortvloeien uit de vroegere effectiseringsverrichtingen verder worden in 
rekening gebracht. De balans in ESR95 van de “ opbrengst “ van de 
effectiseringsverrichtingen zoals die uit de nationale rekeningen blijkt is de volgende (Tabel 
infra): 

a. Het saldo van de effectiseringsverrichtingen blijft positief in 2006, ondanks een 
negatieve uitgestelde weerslag op 2006 (ongeveer -170 miljoen) van de in 2005 
uitgevoerde effectisering inzake de directe belastingen (PB en VenB), die meer dan 
gecompenseerd werd door een positieve weerslag op korte termijn van de belangrijke 
effectisering bij de indirecte belastingen deze keer (meer dan 480 miljoen euro, maar 
met een uitgestelde negatieve weerslag van ongeveer 250 miljoen euro op 2007). 

b. Vertrekkend van een nog positief saldo in 2006 (meer dan 300 miljoen euro of 0,1% 
van het bbp) wordt het saldo van de effectiseringsverrichtingen negatief in 2007 (-400 
miljoen euro). Dat is een verslechtering van meer dan 0,2% van het bbp van het ene 
op het andere jaar en beïnvloedt met eenzelfde bedrag de evolutie 2006-2007 van de 
totale fiscale ontvangsten in ESR95-termen. 
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 Tabel 19 
Effectiseringsontvangsten in ESR95 (ramingen INR). 

 
Ontvangsten v. effectisering evolutie

  conform ESR95 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2006-07

Totaal effectisering 432,6 315,6 -401,8 0,1% 0,1% -0,1% -0,2%

+ Directe belastingen 432,6 -168,7 -150,4 0,1% -0,1% 0,0% 0,0%
   * PB 219,8 -49 -96,5 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
   * VenB 212,8 -119,7 -53,9 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

+ Indirecte belastingen 0,0 484,3 -251,4 0,0% 0,2% -0,1% -0,2%

Miljoen euro    % bbp

Tenslotte dient eraan herinnerd dat bepaalde uitzonderlijke terugbetalingen van belastingen 
als gevolg van gerechtelijke beslissingen (31) in ESR95 niet als fiscale minderwaarden 
(verminderingen van ontvangsten) worden behandeld maar als “one-shots” primaire 
overheidsuitgaven. 

Volgende besluiten kunnen daaruit getrokken worden op basis van de niet-gecorrigeerde 
ontvangsten betreffende de niet opgesplitste ontvangsten en andere correcties (32). 

• Het evolutieverschil 2007/2006 van de fiscale ontvangsten tussen de ESR95-grondslag 
en kasbasis is belangrijk (in totaal -1,3% excl. niet opgesplitste ontvangsten), en is in het 
bijzonder duidelijk bij de directe belastingen (DB) en meer specifiek nog bij de lopende 
belastingen op het inkomen (VB, BV, RV, Kohieren). Dit verschil is veel geringer bij de 
indirecte belastingen (in totaal -0,4%), behalve bij de accijnzen (-1,4%). Bij het geheel 
van de ontvangsten andere dan op het inkomen is het verschil zelf marginaal (-0,1%). 

• De ratio’ s van de totale ontvangsten in % bbp op kasbasis (excl. correcties) stijgen met 
0,1% van het bbp terwijl ze met 0,2% van het bbp afnemen in ESR95-termen. Dit komt 
dus overeen met een evolutieverschil 2006-2007 van 0,3% van het bbp (kolom 12) 
tussen de twee zienswijzen. Er dient ook genoteerd dat het verschil volledig 
gelokaliseerd is bij de ontvangsten van 2006 (en niet van 2007 !), de ontvangsten van 
2006 op kasbasis blijken immers 0,3% van het bbp lager te liggen dan de 
overeenstemmende ontvangsten op transactiebasis of in ESR95. Men stelt dus in 2007 
een « normalisering » vast van de ratio van de ontvangsten “ESR95 / kasbasis”, terwijl 
die ratio ruimschoots hoger lag dan één in 2006. 

• Bij de directe belastingen en meer specifiek bij de federale belastingen op het inkomen 
(namelijk de PB, de VenB en de roerende voorheffing bij de gezinnen, excl. opcentiemen 
en onroerende voorheffing) bedraagt de in 2007 genoteerde stijging op kasbasis een 
weinig minder dan 0,1% van het bbp, tegenover een afname met 0,25% van het bbp in 
ESR95-termen. Het verschil tussen die twee zienswijzen is echter opnieuw zeer groot in 
2006 (een verschil in niveau van 0,3% van het bbp) terwijl dit verschil in 2007 weliswaar 
omgekeerd wordt maar slechts in geringe mate negatief wordt (minder dan 0,1% van het 
bbp in absolute waarde). 

                                                 
31 Zoals bijvoorbeeld onlangs (2007) ten gunste van de verzekeringssector, of nog van de bank van New-

York en Electrabel, voor een totaal bedrag van iets meer dan 485 miljoen euro (bijna 0,15% van het bbp). 

32 De begrotingsontvangsten worden altijd op een niet-gecorrigeerde grondslag geraamd voor de niet 
opgesplitste ontvangsten. Bovendien worden de overige correcties (ontvangsten die niet geboekt worden 
op het einde van het jaar boven het gewoonlijke gemiddelde) geraamd (270 miljoen voor 2007) zonder 
enige weerslag op de reële ontvangsten in ESR95. 
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• Meer specifiek noteert men bij de volgens de gedesaggregeerde methode geraamde 

directe ontvangsten inzake de PB dat de ontvangsten op kasbasis iets lager liggen dan in 
ESR95-termen, met name ongeveer 0,15% van het bbp zowel in 2006 als in 2007. In 
termen van evolutie in 2006-2007 van de ratio’ s tot het bbp sluiten de cijfers op kasbasis 
(een afname met 0,15% van het bbp) zeer nauw aan bij die in ESR95-termen (een 
afname met iets meer dan 0,15% van het bbp) of een evolutieverschil dicht bij 0,0% van 
het bbp (kolom 12). 

• Bij de VenB contrasteert de stijging in 2006-2007 van de ratio op kasbasis daarentegen 
(+0,1% van het bbp) met de quasi-symmetrische daling (bijna 0,1% de PIB) op 
transactiebasis, zodat het evolutieverschil in 2006-2007 volgens de 
zienswijzen “kasbasis” en “ESR95” dicht bij 0,2% van het bbp ligt. Dit vormt meer dan 
50% van het totaal.(kolom 13). 

• Daaruit kan men besluiten dat zowel in het begin van 2007 (ten nadele van 2006) als 
eind 2007 (ten nadele van begin 2008) er bij de VenB belangrijke positieve 
verschuivingen zijn opgetreden. Die verschuivingen, ten belope van 560 miljoen euro op 
basis van de thans beschikbare gegevens, zijn meer dan integraal gelokaliseerd bij de 
kohieren van de ondernemingen, voor een totaal bedrag van 700 miljoen euro of meer 
dan 0,2% van het bbp. Aldus verklaren die verschuivingen op zich reeds twee derden 
van het evolutieverschil van de totale fiscale ontvangsten in 2006-2007 tussen die op 
kasbasis en die op basis van de INR-ESR95-definitie (april 2008). 

• Tenslotte is meer dan een derde van het totale evolutieverschil in 2007 (tussen 
« kasbasis » en “ESR95-definitie”), of 0,1% van het bbp, gelokaliseerd bij de overige 
door de FO geïnde belastingen (excl. PB en VenB), hoofdzakelijk bij de overige 
ontvangsten van de directe belastingen (bijna 25% van het algemeen totaal) en de rest 
(bijna 15% van het totaal) bij de totale door de FO geïnde indirecte belastingen (in het 
bijzonder de BTW en de accijnzen). 

 
 
 



Noot : Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van 

 het in de tabel vermelde totaal.. 
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 Tabel 20 
Verschillen in niveau en in evolutie tussen kasbasis en in ESR95-termen 

 
Relat. aandeel

2006 2007 Verschil 2006 2007 Verschil 2006 2007 Evolut. % Tot.
(4) (5) (6)=(5-4) (7) (8) (9)=(8-7) (10)=(7-4) (11)=(8-5) (12)=(9-6) (13)=(%12)

Niet-gecorrigeerd, algemeen TOTAAL FO, wv.: 27,3% 27,4% 0,1% 27,6% 27,4% -0,2% 0,3% 0,0% -0,3% 100,0%

Directe belastingen (DB), excl. niet-opgesplitste 15,1% 15,1% 0,0% 15,4% 15,1% -0,3% 0,2% 0,0% -0,3% 85,8%

* "Gedesaggregeerde methode" directe belastingen 13,9% 13,9% 0,0% 14,3% 14,0% -0,2% 0,4% 0,2% -0,2% 60,9%

  + PB (excl. opcentiemen) 10,4% 10,3% -0,1% 10,5% 10,4% -0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 7,2%
  + VenB 3,5% 3,6% 0,1% 3,7% 3,7% -0,1% 0,2% 0,1% -0,2% 53,7%
     : Kohieren VenB (incl. niet-inwoners) 0,4% 0,4% 0,0% 0,6% 0,4% -0,2% 0,2% 0,0% -0,2% 66,1%
     : Overige (voorafbetalingen, RV) 3,1% 3,2% 0,1% 3,2% 3,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% -12,4%

* Andere directe belastingen 1,2% 1,3% 0,0% 1,1% 1,0% -0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 24,8%

  + Op inkomen (RV gezin., OV, effectis. DB ,enz.) 0,5% 0,6% 0,1% 0,4% 0,4% 0,0% -0,1% -0,2% -0,1% 36,7%
  + Overige ("verkeers"belastingen, S&W, enz.) 0,7% 0,7% -0,1% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -11,9%

Douane en accijnzen 2,8% 2,8% 0,0% 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3%
* Douanerechten 0,6% 0,7% 0,0% 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -1,4%
* Accijnzen 2,1% 2,1% 0,0% 2,2% 2,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7%

Btw, registratie en domeinen 9,4% 9,5% 0,1% 9,4% 9,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9%

* Btw 7,6% 7,7% 0,1% 7,6% 7,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6%
* Registratie 1,1% 1,1% 0,0% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
* Andere lopende + Successierechten 0,7% 0,8% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
pm. Totaal indirecte belastingen en successsierechten 12,2% 12,3% 0,1% 12,2% 12,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,2%

pm. Totaal andere dan PB en VenB 13,4% 13,6% 0,2% 13,3% 13,4% 0,0% -0,1% -0,2% -0,1% 39,1%

Ontvangsten op kasbasis - real. Ontvangsten ESR95 (april 2008) Verschil ESR95 - kasbasis
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Uit wat voorafgaat kan men besluiten dat de minder gunstige evolutie 2006-2007 van de 
ontvangsten op ESR95 basis dan de ontvangsten op kasbasis hoofdzakelijk toe te schrijven 
is een abnormaal laag peil van de in 2006 verwezenlijkte ontvangsten op kasbasis (ten 
opzichte van hun niveau in ESR95 en dus gecorrigeerd voor de verschuivingen naar de twee 
eerste maanden van het volgende jaar). Dat heeft een belangrijkere rol gespeeld dan een 
abnormaal laag niveau van de verwezenlijkingen van 2007 op kasbasis, die thans grosso 
modo zouden overeenkomen met hun effectief niveau in ESR95. De ontvangsten van 2007 
werden duidelijk positief beïnvloed zowel door verschuivingen “op kasbasis” van eind 2006 
naar begin 2007 als door verschuivingen naar eind 2007 ten nadele van de eerste twee of 
drie maanden van 2008, die bijzonder slecht waren, vooral bij de VenB. 

I.3.5 De budgettaire en fiscale overdrachten van de Federale Overheid 

De evolutie van de rekening van de Federale Overheid wordt gevoelig beïnvloed door haar 
financiële overdrachten ten gunste van de andere overheden, zowel ‘horizontale’ 
overdrachten bestemd voor de Sociale Zekerheid als ‘verticale’ overdrachten ten gunste van 
de Europese Unie of van Entiteit II die uit de Gemeenschappen, de Gewesten en de locale 
overheden bestaat. Gezien het grote aandeel van deze overdrachten in het bbp (16,3% in 
2007) en in functie van de mechanismen voor de vaststelling ervan (recurrent, koppeling aan 
de groei, toegewezen, niet-toegewezen, …), spelen zij ook een rol in het behoud van 
houdbare overheidsfinanciën. De beschouwing ervan in historisch perspectief is dus van 
bijzonder belang.  

De eerste regel van onderstaande tabel ( Tabel 21) toont de evolutie in procent van het bbp 
van de fiscale en budgettaire overdrachten (33) die worden doorgestort door de Federale 
Regering aan het geheel van de andere overheden. Deze overdrachten vertegenwoordigen 
in 2007 16,3% van het bbp. Uitgaande van 15% van het bbp in 1995, zijn zij gestegen met 
1,3% van het bbp over 12 jaar. 

Om de evolutie van de fiscale en budgettaire overdrachten op korte en middellange termijn 
te analyseren, is het echter noodzakelijk een onderscheid te maken, in de stijging ervan, 
tussen wat volgt uit een eigen dynamiek (“zichzelf versterkend” proces of door politieke wil 
onderhandelde herfinanciering) en de variaties die voortvloeien uit de relatieve 
perimeterwijzigingen van de verschillende bestanddelen van de GO. Die wijzigingen 
verwijzen naar een wijziging in de verdeling van de opdrachten van openbare dienstverlening 
tussen de verschillende overheidsniveaus, of in de verdeling van de fiscale bevoegdheden. 

 

33 Er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen fiscale en budgettaire overdrachten. “Fiscale overdracht” 
betekent de fiscale ontvangsten die worden geïnd door de Federale Overheid en die (gedeeltelijk) worden 
overgedragen aan de andere entiteiten; dit begrip gaat gepaard met een beslissingautonomie inzake hoge 
uitgaven en met een bepaalde stabiliteit van de vaststellingsmechanismen.  “Budgettaire overdracht” 
betekent het toekennen door de Federale Overheid van bedragen als uitgaven aan de andere entiteiten en 
die op een wettelijke of uitvoerende basis worden vastgesteld, toegewezen of niet-toegewezen zijn, 
eenmalig of recurrent zijn. 



II.Bis : De pensioenen van Entiteit II verwijzen naar de pensioenen van het statutair overheidspersoneel van de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden, inclusief het onderwijspersoneel 
(vrij en officieel net voor de gefedereerde entiteiten en het gesubsidieerd officieel net voor de lokale overheden). 

Noot : Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van 
het in de tabel vermelde totaal. 
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 Tabel 21 
Budgettaire en fiscale overdrachten van de Federale Overheid aan andere overheidsniveaus 

 
  Budgettaire en fiscale overdrachten van de FO    Niveaus, in % bbp |
     aan andere overheden 1995 1999 2001 2003 2005 2007 | 1995-2001 2001-2007 | 1995-99 1999-03 2003-07| |
I. Totaal budget. & fisc. overdr. v.d. FO - Niet-gecorr. perim. 15,0% 15,6% 15,6% 15,2% 16,2% 16,3% | 0,6% 0,7% | 0,6% -0,4% 1,1%

| |
II. Totaal bij ongewijzigde perimeter (met corr. PH < 2002) 15,1% 15,7% 15,8% 16,2% 16,8% 16,9% | 0,7% 1,1% | 0,6% 0,5% 0,7%

  * Fiscale, incl. negatieve term, corr. financiering ligdagprijzen 11,1% 11,8% 11,9% 12,0% 12,8% 13,2% | 0,8% 1,2% | 0,7% 0,2% 1,1%
  * Budgettaire (excl. financiering pensioenen Entiteit II) 4,0% 3,9% 3,8% 4,2% 4,0% 3,7% | -0,2% -0,1% | -0,1% 0,3% -0,4%

Totaal, waarvan. | |
* Aan Entit. II, incl. neg. fact., excl. pens. en corr. PH < 2002 9,8% 10,4% 10,6% 10,7% 10,5% 10,4% | 0,8% -0,2% | 0,5% 0,3% -0,3%
  + Fiscale overdrachten, gecorr. negatieve term (BFW) 9,0% 9,6% 9,8% 9,7% 9,5% 9,5% | 0,8% -0,3% | 0,6% 0,0% -0,2%
  + Budg. overdrachten, excl. pens., incl. politiehervorming (PH) 0,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% | 0,1% 0,1% | -0,1% 0,3% -0,1%

| |
* Exclusief Entiteit II 5,3% 5,3% 5,1% 5,5% 6,3% 6,5% | -0,2% 1,4% | 0,1% 0,2% 1,0%
  + Aan de EU (fiscale & budgettaire) 1,3% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% | 0,1% 0,1% | 0,1% 0,0% 0,0%
  + Aan de SZ, gecorr. ligdagprijzen (post-2003) 4,0% 4,0% 3,8% 4,1% 4,9% 5,1% | -0,2% 1,3% | 0,0% 0,2% 0,9%
     : Fiscale 1,1% 1,4% 1,4% 1,7% 2,6% 3,0% | 0,3% 1,6% | 0,3% 0,3% 1,3%
     : Budgettaire 2,9% 2,6% 2,4% 2,4% 2,2% 2,1% | -0,5% -0,4% | -0,3% -0,1% -0,3%

| |
III. Totale correctie (Perimeter) = II. - I. 0,1% 0,1% 0,1% 1,0% 0,5% 0,6% | 0,0% 0,4% | 0,0% 0,9% -0,4%

  * Politiehervorming (PH) vóór 2002 (Lokale Overheid of Entiteit II) 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% | 0,0% -0,1% | 0,0% -0,1% 0,0%
  * Negatieve term (sinds 2002, G&G of Entiteit II) 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% | 0,0% 1,0% | 0,0% 1,0% 0,0%
  * Financiering ligdagprijzen (SZ, sinds 2004) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,4% -0,4% | 0,0% -0,4% | 0,0% 0,0% -0,4%

| |
  Pm. Eigen fiscale ontvangsten Entiteit II excl. "negatieve term" 3,0% 3,3% 3,2% 3,4% 3,5% 3,7% | 0,2% 0,4% | 0,3% 0,1% 0,2%

| |
 II. Bis. Tot. gecorr. overdr., incl. fin. pens. Entiteit II., wv.: 16,0% 16,7% 16,8% 17,3% 17,9% 18,1% | 0,8% 1,3% | 0,7% 0,6% 0,8%

   * Financiering pensioenen Entiteit II door de Federale Overheid 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 1,2% | 0,1% 0,2% | 0,1% 0,1% 0,1%|
   * Tot. overdr. aan Entiteit II, incl. fin. pensioenen (impliciet), wv. 10,7% 11,3% 11,6% 11,8% 11,6% 11,6% | 1,0% -0,1% | 0,6% 0,5% -0,2%
      + Budget. overdr., incl. PH en pensioenen II ten laste v.d. FO 1,6% 1,7% 1,8% 2,1% 2,1% 2,1% | 0,2% 0,2% | 0,0% 0,4% 0,0%
   * Tot. overdr. aan de SZ en aan de EU (cf. supra) 5,3% 5,3% 5,1% 5,5% 6,3% 6,5% | -0,2% 1,4% | 0,1% 0,2% 1,0%|
Pm. Eigen fiscale ontvangsten van de G&G (ESR95) 1,0% 1,2% 1,2% 2,2% 2,3% 2,4% | 0,2% 1,2% | 0,2% 1,0% 0,2%
   Idem, excl. gecorrigeerde negatieve term 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% | 0,2% 0,2% | 0,2% 0,0% 0,2%

|

Gecumuleerde evolutie, in % bbp
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De perimeterwijzigingen kunnen de interpretatie van de overdrachten vertekenen als indicator 
van de graad van de budgettaire verwevenheid tussen de Federale Overheid en de andere 
overheidsniveaus, door de stijging of daling daarvan ten onrechte toe te schijven aan een 
uitbreiding of beperking van de financieringsmechanismen. 

In bovenstaande tabel ( Tabel 21) wordt de evolutie van de overdrachten gecorrigeerd om 
rekening te houden met deze perimeterwijzigingen (cf. punt III Totale correcties). De correcties 
bedragen 0,1% van het bbp in 1995 en hebben in 2007 0,6% van het bbp bereikt, en moeten 
toegevoegd worden aan de totale ratio van de budgettaire en fiscale overdrachten teneinde een 
coherente intertemporele analyse van de financieringsmechanismen uit te voeren.  Deze 
correcties zijn de volgende:  

• een stabiel veronderstelde correctie ten belope van +0,1% van het bbp die wordt toegepast 
op de overdrachten van vóór 2002 aan de locale overheden en die achteraf de financiering 
raamt van de bevoegdheid inzake politiezones; die bevoegdheid is vanaf dat jaar aan die 
overheden overgedragen, mits de toekenning van een federale toelage (34).  

• een vermindering met 0,4% van het bbp van de totale overdrachten, die overeenkomt met 
een bijkomend bedrag van alternatieve financiering dat vanaf 2004 wordt toegekend aan het 
RIZIV door de Federale Overheid, als compensatie voor de bevoegdheidsoverdracht naar 
het RIZIV inzake de terugbetaling van de ligdagprijs voor de ziekenhuizen (35). 

• een bijkomende correctie vanaf 2002 ten belope van ongeveer 1% van het bbp, die 
overeenkomt met de ‘negatieve term’36  (gemiddelde over de periode 1999-2001 van de in 
2002 geregionaliseerde belastingen, na indexatie en gekoppeld aan 91% van de 
economische groei). De negatieve term wordt sinds 2002 afgetrokken van de PB-
overdrachten aan de Gewesten als compensatie, op het vlak van de Federale Overheid, 
voor het verlies aan ontvangsten dat toe te schijven is aan de grotere fiscale autonomie 
ingevolge de Lambermont-akkoorden. Overwegende dat de regionalisering van de 
belastingen in 2002 een uitbreiding is van de financieringsmechanismen van de gewesten, 
ten opzichte van een financiële ‘referentietoestand’, namelijk die van 1995, is de ‘negatieve 
term’ vanaf 2002 opnieuw toegevoegd aan de overdrachten van de Federale Overheid, 
waardoor de weerslag op die overdrachten van de institutionele hervorming van 2001 
grotendeels geneutraliseerd is (37). 

 
34 Koninklijk Besluit van 2 augustus 2002 houdende de toekenning van een “federale basistoelage” aan de 

politiezones. De federale toelage wordt verondersteld het aandeel te weerspiegelen ‘van de federale overheid 
in de financiering van de lokale opdrachten alsook van de algemene en specifieke federale opdrachten die in 
de betrokken zone moeten worden vervuld’ (Dexia, 2007). 

35 Programmawet van 2 januari 2001, gewijzigd door de programmawetten van 22 december 2003, 27 december 
2007 en 23 december 2005, art. 67 bis.  

36 Het gaat in feite om de ‘gecorrigeerde’ negatieve term, exclusief het kijk- en luistergeld teneinde elke 
dubbeltelling te vermijden. Het in rekening brengen van het KLG in de negatieve term beoogt de compensatie 
voor de gewesten van de compenserende overdracht van de Federale Overheid aan de Gemeenschappen 
(dotatie ter compensatie van het KLG) ingevolge de herdefinitie in 2002 van het kijk- en luistergeld als 
gewestelijke belasting (in plaats van gemeenschapsbelasting). 

37 Er dient genoteerd te worden dat de ontvangsten van de gewestelijke belastingen ‘bij ongewijzigd beleid’ 
theoretisch zouden gebruikt moeten worden om de overdrachten te corrigeren. Er bestaat echter geen officiële 
raming. In zijn advies van 2001 over de ‘de definitie van de objectieve criteria voor de raming van de 
gewestelijke belastingen bij ongewijzigd beleid’, maakt de Hoge Raad van Financiën (afdeling fiscaliteit en 
parafiscaliteit) gewag van de complexiteit van de raming bij ongewijzigd beleid. De effectieve evolutie van de 
gewestelijke belastingen is geen betere correctie, voor zover de toekenning van de autonomie gepaard gaat 
met een fiscale discretionaire bevoegdheid. 
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Na correctie of bij ongewijzigde perimeter (punt II van de tabel) stijgen de fiscale en budgettaire 
overdrachten meer dan de ‘waargenomen’ ratio: Van 15,1% van het bbp in 1995 tot 16,9% van 
het bbp in 2007, d.i. een toename met 1,7% van het bbp over de hele periode. De stijging is nog 
duidelijker alleen voor de fiscale overdrachten (+2,1% van het bbp tussen 1995 en 2007). In 
tegenstelling tot de begrotingsoverdrachten waarvan de evolutie eerder onregelmatig is – 
evolutie die meer uit nieuwe overdrachten voortvloeit die de daling compenseren van de 
bestaande overdrachten als gevolg van hun vaak zwakke groei in reële termen – is de stijging 
van de fiscale overdrachten constant en regelmatig.  

De fiscale en budgettaire overdrachten zijn grotendeels bestemd voor Entiteit II: 10,4% in 2007 
ten opzichte van 5,1% voor de Sociale Zekerheid, en 1,4% voor de Europese Unie. De stijging 
ervan is echter meer vast te stellen op het vlak van de Sociale Zekerheid: +1,1% van het bbp 
over de hele periode 1995-2007, in vergelijking met +0,6% op het vlak van Entiteit II en +0,1% 
ten gunste van de EU. Tussen 2003 en 2007, d.i. de in dit verslag geanalyseerde periode, zijn 
die overdrachten aan Entiteit II zelfs gedaald met 0,3% van het bbp (van 10,7% tot 10,4%) 
terwijl zij met 1% van het bbp zijn toegenomen ten gunste van de Sociale Zekerheid.  Bij een 
beperking van de analyse tot enkel de fiscale overdrachten, stelt men vast dat de evolutie ervan 
in de periode 2003-2007 (+1,6% van het bbp) bijna volledig verklaart waarom de effectieve 
fiscale ontvangsten van de Federale Overheid na totale fiscale overdrachten (hetzij haar fiscale 
“Rijksmiddelenontvangsten”) in diezelfde periode gevoelig gedaald zijn, eveneens met 1,6% 
van het bbp.  Die verhoogde fiscale overdrachten van de Federale Overheid, hoofdzakelijk ten 
gunste van de Sociale Zekerheid, komen evenwel gedeeltelijk overeen met een compensatie 
ofwel voor overgedragen bevoegdheden (de begroting van de “ligdagprijs” die in 2003 door de 
Sociale Zekerheid is ten laste genomen) ofwel voor nieuwe verlagingen van sociale bijdragen 
ter bevordering van de werkgelegenheid. 

Het stijgende volume in bbp van de overdrachten die door de Federale Regering zijn 
doorgestort sinds 1995, gaat dus ook gepaard met een gevoelige wijziging van de 
samenstelling ervan, in het bijzonder sinds 2003, d.i. steeds grotere 'horizontale' overdrachten 
aan de Sociale Zekerheid, in het bijzonder fiscale overdrachten (alternatieve financiering). 

Als men in de analyse bovendien ook de zogenaamde impliciete overdrachten van de Federale 
Overheid ten gunste van Entiteit II (38) betrekt, via de directe financiering van de 
overheidspensioenen van een zeer groot deel van haar statutair personeel, stelt men vast dat 
de financiële tussenkomsten van de Federale Overheid ten gunste van het geheel van de 
andere overheidsniveaus nog meer uitgesproken is versneld: een verhoging met 1,3% van het 
bbp van 2001 tot 2007 in vergelijking met +0,8% van het bbp tussen 1995 en 2001.  Er weze 
opgemerkt dat impliciete overdrachten eveneens in de andere richting kunnen plaatsvinden, 
dus in het voordeel van de Federale Overheid en/of de Sociale Zekerheid. 

 
38 In het kader van deze analyse van de overdrachten op middellange termijn, is het ook belangrijk de nadruk te 

leggen, in functie van de bestaande gegevens, op de zogenaamde 'impliciete' overdrachten die een financiële 
tussenkomst vormen van de Federale Overheid ten gunste van de gefedereerde Entiteiten, zelfs als zij niet 
expliciet geïdentificeerd worden door een financiële stroom van een begroting naar een andere. Om die reden 
hebben wij de door de Federale Regering gefinancierde pensioenen van het statutair overheidspersoneel van 
Entiteit II toegevoegd aan de overdrachten ‘bij ongewijzigde perimeter’. De resultaten worden weergegeven in  
tabel 21 hierboven (punt II. bis). Daaruit volgt dat de totale fiscale en budgettaire overdrachten ten laste van 
de FO in 2007 geraamd worden op 18,1% van het bbp.  
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I.3.6 De financiering van het Zilverfonds in 2006 en 2007 

Zoals de vorige jaren werd het Zilverfonds (39) in 2006, zoals onderstaande tabel aangeeft, 
uitsluitend met eenmalige niet-fiscale ontvangsten gestijfd. Aldus bedroeg het vermogen van 
het Zilverfonds inclusief de gekapitaliseerde intresten (40) eind 2006 14,7 miljard EUR. 

In 2007 werd het vorderingensaldo 2006 van de gezamenlijke overheid , zoals geraamd door de 
NBB in februari 2007 volgens de EDP-INR-zienswijze (41), met name een bedrag van 176 
miljoen euro in het Fonds gestort. Die storting werd evenwel niet op de begroting 2007 maar op 
die van 2006 aangerekend. Aldus bedroeg eind december 2007 het totale belegde vermogen 
van het ZF (inclusief de verworven intresten op de portefeuille) 15,5 miljard EUR (4,69% bbp).  

Tabel 22 
Overzicht van de in het Zilverfonds belegde bedragen op 31 december 2007 

In euro 

Jaar belegging in 
SB-ZF 

Oorsprong Belegde bedragen Gecumuleerd Waarde 
portefeuille einde 

jaar 

2002  1.055.816.269,8 1.055.816.269,8 1.087.456.149,1 

2003  3.096.905.478,3 4.152.721.748,1 4.266.416.806,0 

2004  7.796.159.365,4 11.948.881.113,5 12.491.915.116,1 

2005  442.653.633,1 12.391.534.746,6 13.503.991.981,1 

2006 Winst NBB 211.934.919,8   

 Winstaandeel 
Belgacom 

317.056.955,2   

 Éénmalige 
bevrijdende aangifte 

150.737,0   

 Saldo Credibe 26.477.330,6   

 kortetermijninterest 8.259,5   

 Totaal 555.628.202,1 12.947.162.948,7 14.661.225.148,3 

2007 Vorderingensaldo 
2006 

176.000.000,0   

 kortetermijninterest 663.399,0   

 Totaal 176.663.399,0 13.123.826.347,7 15.493.689.686,1 

                                                 
39 Voor een toelichting van de werking van het Zilverfonds en de boekhoudkundige aspecten ervan, zie: Bijlage 

2: De werking van het Zilverfonds, in: Advies van de Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de overheid’ van de 
HRF “Naar houdbare en intertemporeel neutrale overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing” (blz. 59-63). 
Een gedetailleerd overzicht van de herkomst van de in het ZF belegde bedragen wordt geboden in Tabel 14 
van dit vermelde Advies. 

40 Zoals uit de tabel blijkt, bedroeg het totaal van de gekapitaliseerde intresten (verschil tussen de gecumuleerde 
stortingen en de waarde van de portefeuille op het einde van het jaar) eind 2006 1.714 miljoen euro en eind 
2007 2.370 miljoen euro. In 2006 en 2007 bedroegen de intrestkapitalisaties van dat jaar zelf respectievelijk 
601,6 en 655,8 miljoen euro. 

41 Dit wijkt in aanzienlijke mate af van het effectief verwezenlijkte vorderingenoverschot van 1.096 miljoen euro of 
0,3% bbp. 
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Volgens de aangepaste Zilverfondswet van 20 december 2005 moet er principieel in 2007 een 
storting aan het Zilverfonds gedaan worden die overeenkomt met een overschot van de 
gezamenlijke overheid van 0,3% bbp (en een stelselmatige jaarlijkse verhoging van dat 
overschot met 0,2 procentpunt tot en met 2012). Het groeipad van de structurele financiering 
van het Zilverfonds voorgeschreven in de Zilverfondswet komt overeen met het aanbevolen 
budgettair traject voor de gezamenlijke overheid van het Stabiliteitsprogramma van België voor 
2007-2010, traject waaraan de Afdeling volledig vasthoudt in haar projectie van haar Advies van 
maart 2007. De aanbevolen storting had evenwel niet plaats in 2007, daar er in 2007 een tekort 
van 574,3 miljoen EUR of 0,2% bbp was. 

I.3.7 De rekening van de Sociale Zekerheid 

In tegenstelling tot het vorderingensaldo van de Federale Overheid dat gekenmerkt wordt door 
een belangrijke verslechtering, is het saldo van de Sociale Zekerheid in 2007 verbeterd met 
0,3% van het bbp (van een overschot van 0,3% van het bbp tot 0,6% van het bbp), wat 
vergelijkbaar is met de toename van 2006.  De totale ontvangsten van de Sociale Zekerheid zijn 
licht gestegen in procent van het bbp, dankzij een nieuwe verhoging van de overdrachten 
afkomstig van de Federale Overheid (alternatieve financiering) en door een toename, voor de 
eerste keer sinds 2003, van de parafiscale ontvangsten. Deze stijging is echter volledig toe te 
schijven aan een belangrijke niet-recurrente (maar onomkeerbare) maatregel die erin bestaat 
om rechtstreeks sociale bijdragen te heffen op het vervroegd vakantiegeld dat bij het einde van 
een arbeidsovereenkomst wordt uitbetaald. Die maatregel heeft de in 2007 krachtens het 
Generatiepact toegepaste nieuwe bepalingen ter vermindering van de sociale bijdragen 
gecompenseerd. 

Men stelt vast dat de overdrachten van de Sociale Zekerheid vanwege de Federale Overheid 
en de gemeenschappen en gewesten stabiel blijven. Dit is toe te schrijven aan een stijging 
(+0,2% van het bbp) van de fiscale ontvangsten die door de Federale Overheid in hoofde van 
de alternatieve financiering worden overgedragen en die gecompenseerd worden door een 
daling van de begrotingsoverdrachten die (vooral) door de FO en door de gemeenschappen en 
gewesten worden toegekend. 
 



Tabel 23 
Realisaties op het vlak van de Sociale Zekerheid 

 
  Realisaties van de Sociale Zekerheid
     (excl. Vlaams Zorgfonds) 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007
Totale ontvangsten 18,6% 19,3% 19,2% 19,2% 19,4% 0,8% 0,6% 0,1%

* Afkomstig van de Federale Overheid en van de G&G 4,1% 5,1% 5,3% 5,4% 5,5% 1,4% 1,2% 0,2%
* Eigen, wv. 14,5% 14,2% 13,9% 13,8% 13,9% -0,6% -0,6% 0,0%
  + Parafiscale (bijdragen) 13,6% 13,3% 13,0% 12,9% 13,0% -0,6% -0,6% 0,0%
Pm. Totale andere dan effectieve bijdragen 5,0% 6,0% 6,2% 6,3% 6,4% 1,4% 1,2% 0,2%

Effectieve primaire uitgaven (excl. perim.) 18,9% 19,3% 19,2% 18,9% 18,8% -0,1% 0,3% -0,4%
  wv.: Loonkostensubsidie (bijdrageverlagingen) 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1%
* Sociale uitkeringen (bij constante perimeter ) 17,8% 17,7% 17,6% 17,2% 17,1% -0,7% -0,2% -0,5%
  wv.: Werkloosheid, brugpensioen 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% -0,3% -0,1% -0,3%
  wv.: Excl. werkloosheid en brugpensioenen 15,1% 15,0% 15,0% 14,7% 14,7% -0,4% -0,2% -0,2%
     wv.: Gezondheidszorg (excl. ligdagprijzen) 5,6% 5,8% 5,8% 5,7% 5,7% 0,1% 0,2% -0,1%
     wv.: Pensioenen 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 5,8% -0,3% -0,2% -0,2%
     wv.: Overige 3,4% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% -0,2% -0,2% 0,0%
Finale primaire uitgaven gecorr. voor cycl. werkloosheid 18,8% 18,6% 18,6% 18,4% 18,4% -0,4% -0,2% -0,2%

 Idem, in volume, in % trendm. bbp, wv.: 18,4% 18,6% 18,5% 18,4% 18,6% 0,1% 0,0% 0,1%

  + Cycl. gecorr. werkloosheid + loonk.subsidie 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 3,0% 0,1% 0,0% 0,1%
  + Gezondheidszorg + Pensioenen 11,6% 11,7% 11,7% 11,5% 11,6% 0,0% 0,1% -0,1%
  + Overige 4,1% 4,0% 3,9% 4,0% 4,0% 0,0% -0,1% 0,1%

Vorderingensaldo (excl. Zorgfonds) -0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 0,3% 0,6%, , , ,

   Niveaus    Evolutie in % bbp

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

De ratio van de effectieve primaire uitgaven daalt overigens licht ten opzichte van 2006, 
ondanks de voortdurende toename van de loonkostensubsidies die vooral bestaat uit 
programma’s ter vermindering van de ‘gerichte’ sociale bijdragen ten gunste van de non-
profitsector (in de ruime zin, incl. de ziekenhuissector). Globaal gezien en per subcategorie 
wordt een quasi-stabiliteit genoteerd van de sociale uitkeringen in procent van het bbp bij 
ongewijzigde perimeter (42), met een lichte afname van de ratio van de werkloosheidsuitgaven 
en uitgaven voor brugpensioenen.   

 

Wanneer zij gecorrigeerd worden om rekening te houden met cyclische factoren (cyclische 
werkloosheidsuitgaven en ‘output-gap’-effect) alsmede met relatieve prijzen-effecten (43), 
stijgen de finale primaire uitgaven van de Sociale Zekerheid echter in procent van het 
trendmatige bbp (van 18,4% van het trendmatige bbp tot 18,6%), terwijl zij in 2005 en 2006 
eerder de neiging hadden te dalen. De evoluties in constante prijzen (cf. Tabel 24 hieronder) 
bevestigen deze eerder expensieve trend in 2007 die grotendeels gebonden is aan het herstel 
van de reële groei van de uitgaven voor gezondheidszorgen op een niveau dat zeer dicht bij de 
officiële ‘norm’ van 4,5% ligt. 

  63

                                                 
42 D.i. gecorrigeerd voor de terugbetaling van de ligdagprijs voor de ziekenhuizen, die in 2004 

 overgedragen is door de Federale Overheid. 

43 Ter herinnering, gedetailleerde uitleg over die begrippen vindt men in de Methodologische bijlage, in Kader 2 
op blz. 20 en in Kader 3 op blz. 28. 



 
 

 Tabel 24 
Rekening van de Sociale Zekerheid: evoluties in constante prijzen 

 
  Realisaties van de Sociale Zekerheid    % jaarlijkse variatie Jaargemiddelden
  Evolutie in constante prijzen 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Totale effectieve ontvangsten (/ Consumptieprijzen) 0,0% 7,2% 0,9% 3,0% 3,4% 3,6% 4,0% 3,2%

+ Parafiscale (bijdragen) -0,7% 1,0% -0,6% 1,9% 3,4% 1,4% 0,2% 2,7%

+ Totale andere dan bijdragen 1,9% 24,1% 4,4% 5,3% 3,5% 9,0% 13,8% 4,4%

   * Afkomstig van de FO 2,8% 27,2% 5,6% 5,6% 3,7% 10,2% 15,9% 4,7%

     : Alternatieve financiering 1,1% 65,9% 13,9% 9,3% 7,6% 22,1% 37,4% 8,4%

     : Budgettaire overdracht 4,1% 0,3% -3,8% 0,6% -1,9% -1,2% -1,8% -0,7%

Finale primaire uitgaven (bij  constante perimeter) 4,6% 3,2% 1,5% 1,7% 2,2% 2,1% 2,4% 1,9%

* Sociale uitkeringen (excl. ligdagprijzen) 4,3% 3,0% 1,2% 1,0% 2,0% 1,8% 2,1% 1,5%

   wv.: Werkloosheid (incl. conjuncturele) 6,0% 3,9% 0,0% -0,9% -3,3% -0,1% 1,9% -2,1%

   wv.: Excl. Werkloosheid 4,0% 2,9% 1,4% 1,3% 3,0% 2,1% 2,1% 2,1%

      wv.: Gezondheidszorg (excl. ligdagprijzen) 7,1% 5,7% 2,0% 0,3% 3,8% 2,9% 3,8% 2,0%
      wv.: Overige (wo. pensioenen, kinderbijslag., enz.) 2,6% 0,9% 0,0% 2,9% 3,3% 1,8% 0,4% 3,1%

Finale primaire cyclisch gecorr. uitgaven, wv.: 3,9% 2,9% 1,6% 1,9% 3,0% 2,3% 2,2% 2,5%
  + Cycl. gecorr. werkloosheid + loonk.subsidies 2,9% 3,2% 2,5% 3,3% 4,5% 3,4% 2,9% 3,9%
  + Gezondheidszorg + Pensioenen 4,5% 3,4% 1,8% 0,9% 2,9% 2,2% 2,6% 1,9%
  + Overige 2,9% 1,0% 0,3% 3,9% 2,5% 1,9% 0,6% 3,2%

  Pm. Tot.cycl. gecorr. PRU, excl. loonk.subsidies 3,7% 2,7% 1,2% 1,5% 2,8% 2,0% 1,9% 2,1%

  Pm. Weerslag van de cycl. werkloosheidsuitgaven 0,7% 0,3% 0,0% -0,2% -0,8% -0,2% 0,1% -0,5%

 
In volume stijgen de cyclisch gecorrigeerde finale primaire uitgaven van de SZ sneller in 2007, 
met 3% in vergelijking met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,3% tussen 2003 en 2007. De 
versnelling betreft de uitgaven voor gezondheidszorgen, pensioenen en werkgelegenheid (met 
inbegrip van de loonkostensubsidies), terwijl er, voor dezelfde uitgaven, een stabilisering van 
het groeitempo werd vastgesteld in 2005 en 2006. 

De evolutie van de aggregaten in constante prijzen zet ertoe aan om de evolutie van de 
ontvangsten in 2007 te relativeren, die enigszins contrasteert met de tendensen van de vorige 
jaren met betrekking tot de samenstelling van de financiering van de Sociale Zekerheid. Over 
de hele periode kan immers waargenomen worden dat de bijdragen gemiddeld met 1,4% per 
jaar zijn gestegen in reële termen, wat in sterk contrast staat met een gemiddeld jaarlijks 
groeitempo van 9,0% voor de andere ontvangsten waaronder hoofdzakelijk de alternatieve 
financiering alsmede de budgettaire dotatie van de Federale Overheid. 
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I.4 Evoluties in 2007 op het vlak van Entiteit II 

I.4.1 Belangrijkste resultaten 2007 in vergelijking met de doelstellingen 
van het Stabiliteitsprogramma (2007-2010) van december 2006 

De budgettaire realisaties van Entiteit II zijn in 2007 gunstiger dan de in het 
Stabiliteitsprogramma 2007-2010 vastgelegde doelstellingen. Het vorderingensaldo bedraagt 
0,3% van het bbp, in vergelijking met het oorspronkelijk beoogde percentage van 0,1% van het 
bbp (cf. Tabel 5, blz. 19). Het primair saldo van Entiteit II bereikte in 2007 het verwachte peil en 
lag zelfs hoger, wat een sterke verbetering is ten opzichte van 2006 (0,2% van het bbp), maar 
vooral de rentelasten hebben een boni geboekt. De rentelasten die voor het jaar 2007 geraamd 
werden op 0,3% van het bbp om op de weerslag van de voorziene stijging van de rentevoeten 
te anticiperen, bedragen uiteindelijk 0,2% van het bbp. 

I.4.2 Gedetailleerde analyse van de ontvangsten en uitgaven 

De ratio van de effectieve totale ontvangsten van Entiteit II is gestegen van 15,7% van het bbp 
in 2006 tot 15,9% van het bbp in 2007, wat een toename is met 0,2% van het bbp die 
gedeeltelijk (+0,1% van het bbp) te verklaren is door de stijgende overdrachten in % van het 
bbp van fiscale ontvangsten (BFW) bestemd voor de gemeenschappen en gewesten. Deze 
stijging van de overdrachten volgt uit de opwaartse herziening van de toekenning van fiscale 
ontvangsten aan de gefedereerde Entiteiten voor 2006, ingevolge de gunstige evolutie van de 
parameters inzake economische groei, waarvan de doorstorting naar 2007 is verschoven, 
overeenkomstig de regeling inzake de aanrekening van de afrekeningsaldi. De toename van de 
ratio van de overgedragen fiscale ontvangsten (van 8,4% tot 8,5% van het bbp) weerspiegelt 
dus alleen het saldo van de middelen 2006 die in uitvoering van de Bijzondere Financieringswet 
pas het jaar nadien worden toegekend en resulteert dus niet uit een opwaartse herziening van 
de financieringsmechanismen van de gemeenschappen en gewesten.  

De stijging van de ontvangsten in 2007 contrasteert enigszins met de progressieve maar 
aanhoudende daling van de middelen van Entiteit II in procent van het bbp over de hele 
periode. Daardoor zijn de middelen van Entiteit II tussen 2003 en 2007 met 0,2% van het bbp 
afgenomen, wat gedeeltelijk te verklaren is door de samenloop van een inkrimping van de 
overgedragen fiscale ontvangsten (-0,1% van het bbp) en van een daling van de ontvangen 
begrotingsoverdrachten (-0,1% van het bbp). De eigen ontvangsten van de Entiteit zijn 
bovendien globaal stabiel gebleven.  De beduidende stijging (+0,2% van het bbp) van de eigen 
fiscale ontvangsten van de Entiteit (en in het bijzonder van de in 2002 geregionaliseerde 
belastingen van de G&G) werd geneutraliseerd door een gevoelige en symmetrische daling 
(-0,2% van het bbp) van haar niet-fiscale ontvangsten (hoofdzakelijk op het niveau van de LO). 

De ratio van de finale primaire uitgaven (HRF-definitie) in waarde boekt overigens een verlaging 
met 0,2% van het bbp in 2007 die, gecombineerd met de toename van de ontvangsten, 
bijdraagt tot de verbetering van het effectieve primaire saldo van Entiteit II ten opzichte van 
2006. Zoals al toegelicht voor de andere overheidsniveaus, is het echter belangrijk om de 
interpretatie van deze ratio aan te vullen door de weerslag erop van verschillende niet-
discretionaire factoren af te zonderen, zoals de verschuivingen, de perimeterwijzigingen, de 



cyclische uitgaven, enz. Die correcties bedroegen in 2007 0,3% van het bbp ‘af te trekken’ van 
de ratio van de uitgaven in waarde (HRF-definitie), ten opzichte van 0,5% in 2006 (44). 

Tabel 25 
Realisaties op het vlak van Entiteit II 

 Realisaties van Entiteit II (G&G + LO), incl. Vl.Zorgfonds    Niveaus, in % bbp

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Totale effectieve ontvangsten 16,1% 15,9% 15,9% 15,7% 15,9% -0,2% -0,2% 0,0%
  Eigen ontvangsten (incl. BFW) 15,1% 14,8% 14,9% 14,8% 15,0% -0,1% -0,2% 0,1%
       Overdrachten van geïnde fiscale ontvangsten (BFW) 8,7% 8,4% 8,6% 8,4% 8,5% -0,1% -0,1% 0,0%
       Eigen ontvangsten, incl. verkopen van activa 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,5% 0,0% -0,1% 0,1%
       + Fiscale en parafiscale 4,5% 4,4% 4,5% 4,6% 4,7% 0,2% 0,1% 0,1%
       + Niet-fiscale 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% -0,2% -0,1% 0,0%
  Effect. ontvangen budg. overdr. (excl. fin. pensioenen) 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% -0,1% -0,1% -0,1%

Finale prim. uitgaven (excl. pens. ten laste v.d. FO), wv.: 15,6% 15,4% 15,4% 15,5% 15,3% -0,3% -0,2% -0,1%
   Finale lopende 13,4% 13,2% 13,3% 13,2% 13,2% -0,2% -0,2% 0,0%
   Finale kapitaal, incl. verkopen van activa 2,1% 2,2% 2,1% 2,2% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Correcties (niet-recurr. uitg., perim. & invest.cyclus LO ) -0,3% -0,3% -0,4% -0,5% -0,3% 0,0% -0,1% 0,1%
Finale primaire gecorrigeerde uitgaven (ratio in waarde) 15,3% 15,1% 15,0% 15,0% 15,0% -0,3% -0,3% 0,0%
   Idem, ratio in volume, in % trendm. bbp 15,0% 15,1% 14,9% 15,0% 15,2% 0,1% -0,1% 0,2%
   + G&G 8,9% 9,2% 9,0% 9,1% 9,2% 0,2% 0,1% 0,2%
   + LO (gecorr. invest.cyclus LO) 6,1% 5,9% 5,9% 5,9% 6,0% -0,1% -0,1% 0,1%

Effectief primair saldo 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,1% 0,0% 0,1%
Rentelasten 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% -0,2% -0,1% -0,1%
Totale uitgaven (niet-gecorr.), incl. overdr. aan Entiteit I. 16,1% 15,8% 15,7% 15,7% 15,6% -0,5% -0,4% -0,1%
Vorderingensaldo 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1%

Evolutie in constante prijzen    % jaarlijkse evolutie Jaargemiddelden
2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Totale ontvangsten (incl. verkopen van activa) / Cp 5,0% 2,0% 1,2% 2,2% 3,5% 2,2% 1,6% 2,9%

* Eigen ontvangsten (incl. BFW) 4,2% 1,4% 2,1% 2,4% 3,6% 2,4% 1,7% 3,0%

* Afkomstig van Entiteit I. (excl. fin. pensioenen Ent. II) 18,3% 10,7% -10,1% -1,4% 0,9% -0,2% -0,3% -0,2%

Finale primaire uitgaven HRF / Cp 3,1% 2,0% 1,4% 3,5% 1,7% 2,2% 1,7% 2,6%

   Idem, finale gecorr. voor perim. & one shots 2,5% 2,2% 1,9% 3,5% 1,3% 2,2% 2,0% 2,4%
   Idem, gecorr. voor indexeringsverschil 2,7% 2,6% 2,1% 3,6% 1,4% 2,4% 2,4% 2,5%
   Finale, gecorr. voor de investeringscyclus v.d. LO 2,1% 2,4% 1,2% 3,0% 2,8% 2,4% 1,8% 2,9%
       Pm. Weerslag investeringscyclus van de LO 0,5% 0,2% 0,9% 0,6% -1,4% 0,0% 0,5% -0,4%

       Gecumuleerde evolutie

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

Na correctie voor die verschillende factoren, is de ratio van de primaire uitgaven bijgevolg zo 
goed als stabiel in procent van het bbp (15% van het bbp). Door een bijkomende correctie aan 
te brengen om rekening te houden met het ‘noemereffect’ of ‘output-gap’-effect (45), kan de 
structurele ratio in volume in procent van het trendmatige bbp bekomen worden, waarvan het 
peil alsook de interpretatie inzake evolutie iets verschillend zijn, aangezien er een lichte stijging 
van de ratio wordt vastgesteld ten belope van 0,2% van het bbp. Deze stijging komt voor bij de 
lokale overheden (+0,04% van het bbp) en bij de gemeenschappen en gewesten. 

Uit de analyse van de groei van de aggregaten kunnen ook enkele lessen getrokken worden (cf. 
2de deel van Tabel 25). De reële groei van de ontvangsten van Entiteit II ( gedefleerd aan de 
hand het indexcijfer van de consumptieprijzen) is stevig in 2007 (3,5%), wat gedeeltelijk te 
verklaren is, rekening houdend met de context van hoogconjunctuur, door de koppeling aan de 
reële economische groei van de PB-overdrachten in hun geheel en van de btw-middelen, naar 
rata van een coëfficiënt van 91% (sinds 2007). Volgens de HRF-definitie is de groei van de 
finale primaire uitgaven van Entiteit II overigens matig in reële termen (+1,7%), maar na 
correctie en in het bijzonder als er rekening wordt gehouden met de investeringscyclus van de 
lokale overheden, is het reële groeitempo van de primaire uitgaven stevig (2,8%). 
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44 Het verschil tussen beide jaren (0,2% van het bbp) volgt grotendeels uit de correcties die aangebracht zijn om 
rekening te houden met het cyclische bestanddeel van de uitgaven van de locale overheden, dat in 2006 
piekte ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen en in 2007 afzwakte. 

45 Verschil tussen de effectieve groei en de trendgroei van het bbp (zie Kader 2 blz. 20). 
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Over de hele periode 2003-2007 ligt het gemiddelde jaarlijks groeitempo van de finale primaire 
uitgaven in volume en na correctie voor de niet-discretionaire factoren iets hoger dan de 
trendgroei van de economie (2,4%). Dat getuigt van een licht expansieve trend van het 
begrotingsbeleid inzake de uitgaven van Entiteit II. Het maskeert echter de enigszins 
asymmetrische toename van de structurele uitgaven tussen het begin van de periode waarin 
deze tamelijk matig blijkt, en de jaren 2006-2007 die gekenmerkt worden door een gevoelige 
versnelling. 
 

I.4.3 De geconsolideerde rekening van de gefedereerde Entiteiten 

Het vorderingensaldo van de gemeenschappen en gewesten is in 2007 verbeterd (+0,1% van 
het bbp) ingevolge een gunstige en even sterke evolutie van hun primair saldo. De weerslag 
van de verlaging van de rentelasten op de begrotingstoestand van Entiteit II (cf. supra) betreft 
dus de lokale overheden en niet de gefedereerde Entiteiten. In 2005 en 2006 hebben de 
gefedereerde Entiteiten de in het Stabiliteitsprogramma aangegane verbintenissen nageleefd 
met betrekking tot het vorderingensaldo (respectievelijk 0,3% en 0,2% van het bbp). In 2007 
hebben zij zelfs de doelstelling van 0,2% van het bbp overschreden die oorspronkelijk in het 
programma 2007-2010 vastgelegd werd.  

Het vorderingensaldo van de gemeenschappen en gewesten  is sinds 2004 verder “op koers” 
gebleven.  

De analyse van de ontvangsten en de uitgaven (cf. Tabel 26) leert ons dat de ontvangsten van 
de gefedereerde Entiteiten het mogelijk hebben gemaakt om het primair saldo te verbeteren. De 
totale effectieve ontvangsten stijgen in 2007 met 0,1% van het bbp ingevolge de toename van 
de overdrachten van de fiscale ontvangsten (BFW) door de Federale Overheid die symmetrisch 
is met de in 2006 waargenomen even grote daling ervan. Zoals hoger vermeld, is deze 
toename te verklaren door boekhoudkundige factoren, in het bijzonder de verschuiving in 2007 
van het waarschijnlijke afrekeningsaldo van 2006 dat bijzonder hoog was (ongeveer 200 miljoen 
euro) gezien de opwaartse herziening van de economische groei.  Die correcties weerspiegelen 
de automatische aanpassingsmechanismen inherent aan de Bijzondere Financieringswet. De 
eigen ontvangsten en de effectieve begrotingsoverdrachten zijn in 2007 zo goed als stabiel. 
 



 Tabel 26 
De geconsolideerde rekening van de gefedereerde Entiteiten 

Rekening van de G&G (incl. Vlaams Zorgfonds)   Ratio, in % bbp    Gecumuleerde evolutie 
2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Totale effectieve ontvangsten 12,2% 12,3% 12,2% 12,1% 12,2% 0,0% 0,0% 0,0%
* Ontvangsten geïnd door andere overheden (incl. BFW) 9,1% 8,9% 8,9% 8,8% 8,9% -0,2% -0,1% -0,1%
   + BFW (PB + BTW) 8,6% 8,4% 8,5% 8,4% 8,5% -0,1% -0,1% 0,0%
   + Effectieve budget. overdr. (excl. fin. pensioenen) 0,5% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% -0,1% 0,0% 0,0%
* Eigen ontvangsten, wv.: 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 3,3% 0,2% 0,1% 0,1%
  + Fiscale (incl. kapitaal) 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 0,2% 0,1% 0,0%

Primaire uitgaven (excl. Overheidspens. t. laste v.d. FO) 11,9% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% -0,2% -0,2% 0,0%
* Overdrachten aan andere overheden 2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 2,4% -0,1% 0,0% -0,1%
* Finale (excl. overheidspensioenen ten laste v.d. FO) 9,4% 9,4% 9,3% 9,3% 9,4% -0,1% -0,1% 0,1%

Correcties voor niet-recurr. uitg. & perimeter -0,4% -0,2% -0,2% -0,3% -0,3% 0,1% 0,1% -0,1%
Finale gecorrigeerde primaire uitgaven 9,1% 9,2% 9,1% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Idem, in volume, in % trendm. bbp (cycl. gecorr.) 8,9% 9,2% 9,0% 9,1% 9,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Primair saldo 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0%

Rentelasten 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% -0,1% -0,1% 0,0%

Totale uitgaven 12,2% 12,0% 12,0% 11,9% 11,9% -0,3% -0,2% 0,0%

Vorderingensaldo (incl. Vlaams Zorgfonds) 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%

Reële groei    % jaarlijkse evolutie % gemiddelde jaarl. evolutie

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Effectieve totale ontvangsten (/ Cp) 4,4% 3,5% 1,2% 2,1% 3,4% 2,5% 2,3% 2,8%
* Budget. & fiscale afkomstig van Entiteit I. 3,9% 1,6% 1,5% 1,0% 3,8% 2,0% 1,6% 2,4%
* Eigen ontvangsten 6,1% 8,9% 0,3% 5,1% 2,2% 4,1% 4,5% 3,7%

Tot. primaire uitgaven gecorr. voor de "one shots" (/ Cp) 2,4% 3,0% 1,3% 2,7% 2,5% 2,4% 2,1% 2,6%

   Idem, gecorr. voor het indexeringsverschil, wv.: 2,5% 3,4% 1,5% 2,7% 2,7% 2,6% 2,5% 2,7%

       Finale gecorr. uitgaven 1,3% 4,6% 0,4% 3,4% 2,8% 2,8% 2,5% 3,1%

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

 
De ratio in waarde (HRF-definitie) van de primaire uitgaven is in 2007 ook stabiel in % van het 
bbp, net zoals de vorige jaren. Die stabiliteit maskeert in 2007 een lichte daling van de 
overdrachten aan de andere overheden (vooral de lokale overheden), die gecompenseerd 
wordt door een zwakke stijging van de ratio van de finale primaire uitgaven (gedefinieerd excl. 
de overheidspensioenen ten laste van de Federale Overheid). Rekening houdend met de 
weerslag van de niet-discretionaire factoren, zoals de niet-recurrente uitgaven, de 
perimeterwijzigingen, de cyclische factoren en de relatieve prijzen-effecten, bedraagt de 
structurele ratio van de primaire uitgaven in volume en in procent van het trendmatige bbp 9,2% 
van het bbp in 2007, licht hoger dan in 2006. Tussen 2003 en 2007 stijgt deze structurele ratio 
met 0,2% van het bbp, in vergelijking met 0,6% van het bbp op het vlak van de Gezamenlijke 
Overheid (zie Tabel 8, blz. 24, regel 6).  

Over de hele periode 2003-2007 is het groeitempo van de totale effectieve ontvangsten van de 
gefedereerde Entiteiten in hun geheel hetzelfde als dat van het bbp; de ratio is dan ook 
ongewijzigd gebleven tussen 2003 en 2007. Er wordt echter een lichte verschuiving genoteerd 
in de samenstelling van de middelen, met een afname van de fiscale overdrachten van de 
Federale Overheid (-0,2% van het bbp) die gecompenseerd wordt door een trendmatige 
toename van de eigen ontvangsten, en in het bijzonder van de fiscale ontvangsten (+0,2% van 
het bbp).  
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Als de reële groei van de ontvangsten en de uitgaven onderzocht wordt (2de deel van de tabel), 
noteert men onmiddellijk de sterke stijging van de ontvangsten in 2007, en in het bijzonder van 
de budgettaire en fiscale ontvangsten vanwege Entiteit I (3,8%). Zoals hoger reeds vermeld, is 
deze stijging gedeeltelijk te verklaren, in een context van hoogconjunctuur, door de koppeling 
van de PB- en btw-overdrachten, naar rata van een coëfficiënt van respectievelijk 1 en 0,91, 
aan de reële economische groei. De verschuiving naar 2007 van een gedeelte van de 
toewijzingen met betrekking tot 2006 is een bijkomende verklaring, zoals dit blijkt uit de 
versnelling van de overgedragen ontvangsten in 2007 (een reële groei van 3,8% tegen 1,0% in 
2006).   

Wanneer zij gecorrigeerd worden voor de niet-recurrente uitgaven, voor de perimeter en voor 
het inflatieverschil, bedraagt de groeivoet van de finale primaire uitgaven van de 
gemeenschappen en gewesten 2,8% in 2007, even hoog als de gemiddelde jaarlijkse variatie 
over de hele periode 2003-2007, maar duidelijk hoger dan de economische trendgroei. De 
versnelde groei van de finale primaire uitgaven aan het einde van de periode (d.i. in 2006 en 
2007) verleent een expansief karakter aan het begrotingsbeleid dat gevoerd wordt op het vlak 
van het geheel van de gemeenschappen en gewesten. 

I.4.4 De lokale overheden 

Het vorderingensaldo van de lokale overheden is in 2007 verbeterd ten opzichte van 2006 van -
0,2% van het bbp tot 0,0% van het bbp. Deze verbetering is uitsluitend toe te schijven aan een 
verlaging van de ratio van de primaire uitgaven in waarde (HRF-definitie) ten belope van 0,2% 
van het bbp (van 6,2% van het bbp tot 6% van het bbp) die vergeleken kan worden met de 
variatie van het cyclische bestanddeel van de investeringsuitgaven van de lokale overheden in 
functie van het tijdstip van de verkiezingen, zoals zij geraamd wordt in dit verslag.  

Aldus keren de investeringsuitgaven van de LO terug naar hun langetermijntrend in 2007, in 
tegenstelling tot de cyclische piek (46) die bereikt werd in 2006, jaar van 
gemeenteraadsverkiezingen. Bijgevolg identificeert men in 2007 in de cijfers (regel 2d) niet 
meer de weerslag van de “politieke of electorale” cyclus van de investeringsuitgaven van de LO, 
terwijl die weerslag bijna 0,2% van het bbp bedroeg in 2006. 

De totale effectieve ontvangsten, en in het bijzonder de eigen ontvangsten, van de lokale 
overheden in constante prijzen (gedefleerd aan de hand van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen) stijgen gevoelig in 2007 (respectievelijk +3,5% en +5,3%). 
 

 
46 Sinds lang neemt men een regelmatige “politieke of electorale” cyclus van zes jaar waar bij de 

investeringsuitgaven van de LO, die niet zonder belang is voor de beoordeling van de globale Belgische 
overheidsfinanciën (en niet alleen de financiën van de lokale overheden) . Die cyclus bedraagt inderdaad 
vanaf de piek tot de bodem bijna 0,3% van het bbp als jaargemiddelde. Het jaar na de 
gemeenteraadsverkiezingen daalt de ratio van die investeringen in het algemeen met 0,2% van het bbp, en 
verbetert daarmee evenzeer het primair saldo van de gezamenlijke overheid. 



Grafiek 
Investeringscyclus van de Lokale Overheid – Verschillen met de Trend 
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Na correctie om rekening te houden met de niet-discretionaire factoren, nemen de finale 
primaire uitgaven van de lokale overheden in 2007 toe met 2,9% en vertonen zij een gemiddeld 
jaarlijks groeicijfer van 1,8% over de hele periode 2003-2007, wat lager is dan de economische 
trendgroei. Naar analogie met wat waargenomen is voor de gemeenschappen en gewesten, 
wordt er ook aan het einde van de periode een versnelling genoteerd, op het vlak van de lokale 
overheden, van het groeitempo van  hun gecorrigeerde primaire uitgaven. 
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 Tabel 27 
De geconsolideerde rekening van de lokale overheden 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Totale effectieve ontvangsten 6,3% 6,1% 6,2% 6,1% 6,1% -0,2% -0,2% 0,0%
* Eigen ontvangsten 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,1% -0,2% -0,2% 0,0%
  + Fiscale 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 0,0% -0,1% 0,1%
  + Niet-fiscale 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% -0,2% -0,1% -0,1%
* Geïnd door andere overheden 3,0% 3,0% 3,1% 3,0% 3,0% 0,0% 0,1% -0,1%

Primaire uitgaven (PRU) 6,2% 6,0% 6,1% 6,2% 6,0% -0,2% -0,1% -0,1%
* Lopende 5,3% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% -0,2% -0,1% 0,0%
* Kapitaal, wv.: 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,0% 0,1% -0,1%
  + Investeringscyclus LO -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% -0,1%

Vol. PRU gecorr. invest.cyclus, % trendm. bbp 6,1% 5,9% 5,9% 5,9% 6,0% -0,1% -0,1% 0,1%

Primair saldo 0,2% 0,1% 0,1% -0,1% 0,1% 0,0% -0,1% 0,1%
Rentelasten 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% -0,1% -0,1% 0,0%
Vorderingensaldo -0,1% -0,2% -0,1% -0,2% 0,0% 0,1% -0,1% 0,1%

Evolutie in constante prijzen    % jaarlijkse evolutie   % gemiddelde jaarl. evolutie
2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Totale effectieve ontvangsten (/ Cp) 6,5% -0,9% 3,0% 1,3% 3,5% 1,7% 1,0% 2,4%

* Eigen ontvangsten 4,3% -3,0% 0,5% 1,9% 5,3% 1,2% -1,2% 3,6%

* Geïnd door andere overheden 8,9% 1,3% 5,5% 0,7% 1,7% 2,3% 3,4% 1,2%

Primaire uitgaven HRF 4,4% 0,7% 3,2% 3,7% -0,5% 1,8% 1,9% 1,6%

* Lopende 1,4% 0,6% 1,5% 2,5% 2,4% 1,8% 1,1% 2,5%

* Kapitaal 26,3% 0,7% 13,0% 10,0% -14,9% 1,6% 6,7% -3,3%

Pm. Fin. prim. uitg. gecorr. voor invest.cyclus LO 3,1% -1,1% 2,2% 2,3% 2,8% 1,5% 0,5% 2,6%

Pm. Idem, gecorr. voor het indexeringsverschil 3,3% -0,7% 2,5% 2,4% 2,9% 1,8% 0,9% 2,7%

   Niveaus, in % bbp    Gecumuleerde evolutie 

Noot: om redenen van leesbaarheid worden de cijfers afgerond op één decimaal. Daaruit volgt dat de som van de bestanddelen 
van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, kan verschillen van het in de tabel vermelde totaal 
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HOOFDSTUK  II. DE BEGROTING 2008 

Dit tweede hoofdstuk is gewijd aan een korte voorstelling van de begroting 2008 en aan een 
evaluatie van de hypothesen waarop zij gebaseerd is, gelet op de jongste herramingen van 
de macro-financiële en conjuncturele vooruitzichten, waaronder de lentevooruitzichten van 
de Europese Commissie (april 2008). 

In de eerste afdeling van dit hoofdstuk zullen de krachtlijnen van de Begroting 2008 kort 
voorgesteld worden, waarbij zij vooral vergeleken zullen worden met het door de Afdeling in 
haar Advies van maart 2007 aanbevolen begrotingstraject op korte en middellange termijn, 
dat in het Advies van juli 2007 werd bevestigd, alsmede met het (identieke) traject dat in de 
aangepaste wet op het Zilverfonds (ZF) is opgenomen. 

De tweede afdeling zal handelen over de mogelijke budgettaire invloeden van de thans 
merkbare of verwachte verslechtering van de groeivooruitzichten en van de gevoelige 
versnelling van de inflatie. Deze evaluatie beoogt geen gedetailleerde becijfering, bij gebrek 
aan sommige nauwkeurige gekwantificeerde gegevens, met name een nieuwe Economische 
Begroting die gebaseerd is op geactualiseerde en samenhangende internationale 
conjunctuurvooruitzichten. 
 

II.1 De begroting 2008 en haar inpassing in het begrotingstraject 
op middellange termijn 

De nieuwe federale regering heeft onlangs een ontwerp van begroting 2008 ingediend, 
waarin een globaal evenwicht in 2008 wordt voorzien voor de Belgische overheidsfinanciën, 
wat een verbetering met iets meer dan 0,2% van het bbp is ten opzichte van de realisaties 
van 2007, zoals thans geraamd volgens de EDP-EUROSTAT-definitie. Dit globale evenwicht 
is het gevolg van de uitsplitsing van de verwachte saldi tussen de entiteiten, zoals 
weergegeven in de volgende tabel. 

 Tabel 28 
Vorderingensaldi 

NFB Totaal GO 1,1 -0,4 0,0 0,4 -0,1 0,0 

Entiteit I 1,2 -1,3 -0,8 0,4 -0,4 -0,2
+ Federale overheid 0,3 -3,1 -2,1 0,1 -0,9 -0,6 
+ Sociale zekerheid 1,0 1,8 1,3 0,3 0,5 0,

Entiteit II -0,1 0,9 0,9 0,0 0,3 0,
+ G&G 0,6 0,8 0,5 0,2 0,3 0,
+ LO -0,7 0,0 0,3 -0,2 0,0 0,

In miljarden EUR In % bbp

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

 

4 

3 
2 
1 

Bron: Algemene Toelichting (AT) 2008. 
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Het verwachte tekort van Entiteit I ten belope van iets meer dan 0,2% van het bbp, zou 
marginaal overgecompenseerd worden door een verwacht overschot van Entiteit II van 0,3% 
van het bbp, vooral op het vlak van de G&G. 

Ten opzichte van de cijfers in bovenstaande tabel ligt de verbetering die vereist is voor het 
bereiken van de doelstelling 2008, in het bijzonder op het vlak van Entiteit I, in feite iets 
hoger (met 0,1% van het bbp). Het verschil is toe te schrijven aan het feit dat het 
vorderingensaldo van 2007van Entiteit I (-0,5% van het bbp), zoals eind maart 2008 
gepubliceerd door het INR, nog iets ongunstiger is dan dat welk in februari werd geraamd 
door de NBB bij de publicatie van haar Jaarverslag 2007, en dat in de AT-2008 en onder de 
bovenstaande rubriek “realisaties 2007” (-0,4% van het bbp) opgenomen is. 

Met het nastreven van een globaal evenwicht van de overheidsfinanciën volgens de 
Eurostat-definitie in 2008, kadert de Begroting 2008 in het Regeerakkoord van midden maart 
2008. Zij wijkt daarentegen in 2008 zeer gevoelig af van het traject dat amper één jaar 
geleden aanbevolen werd door de Hoge Raad van Financiën, evenals van het vorige 
Stabiliteitsprogramma van 2006 (2007-2010) en van het traject dat ingeschreven is in de 
aangepaste wet van 2001 betreffende de financiering van het Zilverfonds (ZF). Hoeft er 
overigens nog op te worden gewezen dat dit traject de realisatie in 2008 voorstond van een 
globaal vorderingenoverschot van 0,5% van het bbp, en dit na de vooropgestelde realisatie 
in 2007 van een overschot van 0,3% van het bbp. 

Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk werd het jaar 2007 de facto afgesloten met een 
aanzienlijk verschil van 0,5% van het bbp voor het vorderingensaldo ten opzichte van de 
vastgelegde officiële doelstelling. Dit jaar werd ook gekenmerkt door een verslechtering van 
het structureel primair saldo (47) met iets meer dan 0,1% van het bbp, in plaats van de in het 
vorige Stabiliteitsprogramma verwachte verbetering met 0,2% van het bbp (d.i. een 
resultaatverschil van meer dan 0,3% van het bbp of ongeveer 1 miljard euro in structurele 
termen). 
 
De Begroting 2008 probeert niet de in 2007 geboekte structurele verglijding, zelfs 
gedeeltelijk, ongedaan te maken. Het verschil tussen het in 2008 beoogde vorderingensaldo 
en het Stabiliteitsprogramma 2006-2010 bedraagt, zoals in 2007, 0,5% van het bbp en ligt 
zelfs iets hoger als wij redeneren in vergelijkbare definities en perimeters (zie Bijlage voor de 
methodologische aspecten). Dit verschil ligt dus niet lager dan de ondermaatse resultaten 
van 2007.  

In het kader van de Consultaties voor 2007 (Artikel IV) beval het IMF in zijn recente Verslag 
(48) over België aan een structurele [budgettaire] verbetering te beogen van 0,5% van het 
bbp; met de verwachte weinig gunstige conjunctuur impliceert dat het nastreven van een 
vorderingenoverschot van ten minste 0,2% van het bbp in 2008. Volgens het IMF bleek deze 
aanbeveling  een aanvaardbaar compromis te zijn tussen enerzijds, de haalbaarheid en 
anderzijds, de inspanning om de geloofwaardigheid van de regeringsverbintenissen inzake 
budgettaire consolidatie te herstellen.  

                                                 
47 Gecorrigeerd voor de eenmalige en conjuncturele invloeden, in het verlengde van de methodologie die in 

aanmerking is genomen door de diensten van de Europese Commissie. 

48 IMF Country Report nr. 08/11, maart 2008, blz.17. 
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Bovendien moet ook genoteerd worden dat de uitsplitsing in 2008 van de doelstellingen 
inzake vorderingensaldi tussen de entiteiten gevoelig gewijzigd werd ten opzichte van het 
vorige stabiliteitsprogramma. In het vorige Stabiliteitsprogramma (2006-2010) werd bepaald 
dat het voor 2008 beoogde overschot van 0,5% van het bbp op het vlak van de gezamenlijke 
overheid zou resulteren in een overschot van 0,4% van het bbp op het vlak van Entiteit I en 
een overschot van 0,1% van het bbp op het vlak van Entiteit II (lokale overheden in dit 
geval). 

In het nieuwe programma resulteert het voor 2008 beoogde globale evenwicht in een 
tekortdoelstelling van iets meer dan 0,3% van het bbp op het vlak van Entiteit I (een negatief 
verschil van 0,7% van het bbp ten opzichte van de vorige doelstelling), die meer dan 
gecompenseerd wordt door een verwacht overschot van 0,3% van het bbp op het vlak van 
Entiteit II (d.i. een beoogd overschot dat verhoogd werd (49) met 500 miljoen euro of bijna 
0,2% van het bbp op het vlak van Entiteit II en van de G&G in het bijzonder (50)). 
 

II.2  Beoordelingselementen over de begroting 2008 – De 
vorderingensaldi, ontvangsten en primaire ontvangsten 

De onderstaande tabel geeft een paar uitvoerige elementen weer met betrekking tot de 
doelstellingen van de begroting 2008 op het vlak van Entiteit I, met name wat de afgeleide 
doelstellingen betreft inzake primaire saldi (in “budgettaire” termen), rentelasten en ten slotte 
“overgangssleutels” teneinde deze tussentijdse doelstellingen in doelstellingen in ESR95-
EDP-definitie om te zetten. 

II.2.1 Vorderingensaldi en primaire saldi 

Op het vlak van Entiteit I en ten opzichte van de realisaties van 2007, voorziet de Begroting 
2008, in niet-gecorrigeerde budgettaire termen, een verslechtering van het geconsolideerd 
primair saldo van de Federale Overheid (FO) en van de Sociale Zekerheid (SZ), die 
gecompenseerd wordt door een niet geringe verbetering met 0,2% van het bbp van de 
globale overgangscorrectie voor de boeking in “ESR95”-termen (51). Het primair saldo van 
Entiteit I (ESR95-definitie) zou zich in 2008 op 3,2% van het bbp stabiliseren, na een in 2007 
geboekte daling met 1,0% van het bbp, en zonder dat een echt herstel wordt op gang 
gebracht. 

Het gewicht van de geconsolideerde rentelasten (ESR95-EDP) van de Entiteit zou dan weer 
met iets meer dan 0,1% van het bbp dalen door de samenloop van een bijna gestabiliseerde 
impliciete rentevoet en de verdere trendmatige verlaging van de overeenstemmende 
schuldgraad (in % van het bbp). Het tekort van de Entiteit (“ESR95-EDP”-definitie) zou 
globaal gehalveerd worden tot 0,2% van het bbp, maar een overschot van bijna 0,4% van 
het bbp zoals in 2006 zou echter niet kunnen herhaald worden. 

                                                 
49 Ten opzichte van het quasi-evenwicht of zeer licht overschot (30 miljoen euro) dat voor 2008 voorzien 

werd in het vorige Stabiliteitsprogramma. 

50 Het gaat hier om een globaal beoogd cijfer, zonder, in dit stadium, formele en nauwkeurig becijferde 
verbintenissen van de verschillende gefedereerde entiteiten met betrekking tot hun respectievelijke 
bijdragen. 

51  Technisch gezien vloeit die verwachte “winst” hoofdzakelijk voort uit de in 2008 verwachte verbetering op 
het gezamenlijk niveau van de rubrieken “verschillen van moment van registratie” en “overgang op 
transactiebasis”. 
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Wat de determinanten van de primaire saldi van Entiteit I en de bestanddelen daarvan 
betreft, is het in dit stadium nog moeilijk om de begrotingsgegevens op kasbasis 
(ontvangsten, uitgaven) die in de begroting 2008 zijn ingeschreven, op een volledige, 
nauwkeurige en coherente manier om te zetten in overheidsrekeningen volgens het ESR95-
systeem (52). 
 

Tabel 29 
Samengevoegde rekening van Entiteit I 

1. Primair begrotingssaldo 12,8 12,3 12,1 4,1 3,7 3,5
   -   Federale overheid (1) 12,3 11,2 11,8 3,9 3,4 3,4
   -   Sociale zekerheid 0,5 1,1 0,3 0,2 0,3 0,1

2. Overgangscorrecties 0,3 -1,6 -1,0 0,1 -0,5 -0,3
   -   Federale overheid 0,0 -2,1 -1,7 0,0 -0,6 -0,5
       waarvan  bni-middelen -2,2 -2,2 -2,4 -0,7 -0,7 -0,7
   -   Sociale zekerheid 0,3 0,5 0,7 0,1 0,2 0,2

3. Primair vorderingensaldo 13,1 10,7 11,1 4,2 3,2 3,2
   -   Federale overheid 12,3 9,1 10,1 3,9 2,7 2,9
   -   Sociale zekerheid 0,8 1,6 1,0 0,3 0,5 0,3

In miljard EUR In % bbp

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

(1) Omwille van de vergelijkbaarheid van de cijfers werd rekening gehouden met een traditionele onderbenutting van de 
uitgavenkredieten. 

Bron: AT-2008. 

 
Ondanks deze opmerkingen maken de in de parlementaire documenten opgenomen 
gegevens “op kasbasis” het mogelijk de krachtlijnen van de begroting 2008 te bepalen. 

II.2.2 De ontvangsten van Entiteit I 

De onderstaande tabel geeft op min of meer gedetailleerde wijze de verwachte evolutie weer 
van de door de federale overheid geïnde fiscale en niet-fiscale ontvangsten (lopende en 
kapitaalontvangsten) “op kasbasis”, vóór en na overdrachten aan de verschillende 
overheidsniveaus (met inbegrip van de G&G waarvoor een deel van deze ontvangsten in 
feite boekhoudkundig en juridisch “eigen” ontvangsten van deze entiteiten zijn, hoewel zij op 
administratief vlak door de federale administraties geïnd worden) (53). 

                                                 
52 Want de overgangscorrecties die voor 2007 voorgesteld werden bij de opmaak van de begroting en in de 

parlementaire documenten, werden berekend op basis van nog voorlopige gegevens die in februari 2007 
beschikbaar werden, en vóór de publicatie eind maart door het INR van de synoptische 
overheidsrekeningen. Aanzienlijke gegevenswijzigingen werden intussen met name aangebracht bij de 
overheidsontvangsten en, in het bijzonder, bij de door de federale overheid geïnde fiscale ontvangsten, 
waarvoor de gegevens in de nationale rekeningen (en “op transactiebasis of op basis van vastgestelde 
rechten” en niet “op kasbasis”) in 2007 minder snel zijn gestegen dan “op kasbasis”, zoals maandelijks 
gepubliceerd. Dat is in het bijzonder het geval bij de “directe belastingen” (ontvangsten geïnd door de 
Schatkist). 

53 Ter herinnering, met de aftrek van alles wat staat onder de rubriek “Fiscale voorafnemingen” in 
onderstaande tabel (in feite “fiscale overdrachten” aan andere budgettaire overheidsniveaus), kan er 
overgegaan worden van de totale ontvangsten van de federale overheid naar haar eigen 
“Rijksmiddelenontvangsten”. 
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 Tabel 30 
De fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de federale overheid 

 

1. Lopende ontvangsten 87,8 91,3 97,3 27,7 27,6 28,2 3,9% 6,6%
- Fiscale ontvangsten 84,9 89,1 94,7 26,8 27,0 27,4 4,9% 6,2%
   Directe belastingen 47,9 50,1 53,6 15,1 15,1 15,5 4,4% 7,2%
   Douane en accijnzen 8,8 9,2 9,4 2,8 2,8 2,7 4,6% 2,0%
   Btw 23,9 25,3 26,8 7,6 7,7 7,7 5,9% 5,7%
   Registratie en diversen 4,2 4,5 4,8 1,3 1,4 1,4 5,8% 7,7%
- Niet-fiscale ontvangsten 2,9 2,2 2,6 0,9 0,7 0,8 -26,0% 22,7%

2. Kapitaalontvangsten 2,3 2,3 1,9 0,7 0,7 0,6 -1,3% -14,6%
- Fiscale ontvangsten 1,6 1,7 1,8 0,5 0,5 0,5 5,9% 7,6%
- Niet-fiscale ontvangsten 0,7 0,6 0,1 0,2 0,2 0,0 -16,9% -76,1%

Subtotaal fiscale ontvangsten 86,5 90,8 96,5 27,3 27,5 27,9 4,9% 6,3%
Subtotaal niet-fiscale ontvangsten 3,6 2,8 2,8 1,2 0,8 0,8 -24,2% 1,0%

3. Totale ontvangsten 90,2 93,5 99,3 28,5 28,3 28,7 3,8% 6,1%
- Fiscale ontvangsten 86,5 90,8 96,5 27,3 27,5 27,9 4,9% 6,3%
- Niet-fiscale ontvangsten 3,6 2,8 2,8 1,2 0,8 0,8 -24,2% 1,0%

4. Fiscale voorafnemingen 46,8 50,0 53,2 14,8 15,1 15,4 6,7% 6,5%
-  Europese Unie 2,5 2,7 2,8 0,8 0,8 0,8 8,8% 3,1%
-  Gewesten en Gemeenschappen 33,4 35,2 37,2 10,5 10,7 10,8 5,5% 5,6%
   * Ontvangsten BFW 26,6 28,1 29,5 8,4 8,5 8,5 5,6% 5,1%
   * Andere (o.a. eigen, G&G partim) 6,8 7,2 7,7 2,1 2,2 2,2 5,4% 7,7%
- Sociale zekerheid 10,5 11,4 12,8 3,3 3,5 3,7 9,0% 11,8%
- Andere 0,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 28,2% -32,4%

5. Rijksmiddelen 43,2 43,5 46,0 13,7 13,1 13,3 0,5% 5,8%
- Fiscale 39,7 40,8 43,2 12,5 12,3 12,5 2,8% 6,0%
- Niet-fiscale 3,6 2,7 2,7 1,1 0,8 0,8 -25,7% 2,7%

De fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de FO

In % bbp % verandering

2008
Initieel / real.

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

2007
Realisaties

In miljard EUR

Bron: AT - 2008 
 

Men noteert dat een sterke groei van de door de FO geïnde globale fiscale ontvangsten 
(vóór fiscale overdrachten) in 2008 wordt verwacht (in totaal +6,3% in nominale termen, 
+6,6% voor de lopende fiscale ontvangsten alleen), wat duidelijk hoger ligt dan de nominale 
bbp-groei (+5,0% voorzien in 2008, d.i. meer dan in 2007 ondanks de verwachte reële groei 
die ongeveer één derde lager ligt). 

 

Dit impliceert dat de ratio (tot het bbp) van de door de FO geïnde fiscale ontvangsten ook 
verwacht wordt duidelijk te stijgen, ten opzichte van 2007, met ongeveer 0,45% van het bbp, 
waarvan het grootste deel (bijna 0,4% van het bbp) gelokaliseerd is bij de directe belastingen 
alleen, aangezien de toename van de ratio van de “indirecte” belastingen (op kasbasis) veel 
beperkter is (minder dan 0,1% van het bbp, enkel op het vlak van de Administratie van de 
btw en registratie). Wat de directe belastingen betreft, zou de verwachte stijging op 
“kasbasis” globaal zelfs 7,2% bedragen, hetzij een verwachte totale impliciete elasticiteit van 
1,6 ten opzichte van de nominale bbp-groei. 
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Gelet op de nog zeer gedeeltelijke gegevens afkomstig van het groeitempo van de fiscale 
ontvangsten gedurende de eerste drie maanden en de thesaurievooruitzichten voor de drie 
volgende maanden, werden vragen gesteld over de aannemelijkheid van een dergelijke 
stijging van de fiscale ontvangsten over het hele jaar 2008. Het zou echter verkeerd zijn om 
de neerwaartse conjunctuurherzieningen inzake reële bbp-groei wat te snel te gebruiken als 
argument om daaruit af te leiden dat de fiscale ontvangsten systematisch overschat zouden 
zijn geweest.  

Hier dient eraan herinnerd te worden dat de groei van de ontvangsten voor een zeer groot 
deel – met uitzondering van de accijnzen die afhangen van de evoluties van 
belastinggrondslagen in volume – afhangt van de (gewogen) nominale groei van de 
belastinggrondslagen (en onrechtstreeks van het bbp) en niet van de reële groei daarvan. In 
de mate dat de verwachte verzwakking van de reële groei gecompenseerd wordt door de 
versnelde inflatie, wat vermoedelijk zo zal zijn in 2008, blijft de globale weerslag op de fiscale 
en, meer in het algemeen, totale ontvangsten onzeker of a priori onbepaald. Dat is des te 
meer het geval daar de automatische indexering van de belastingschalen met één jaar 
vertraging wordt toegepast en een negatieve weerslag zou kunnen hebben op de 
ontvangsten 2009 in plaats van 2008. 

Wat een aantal punten van overeenkomst betreft, kan echter aangenomen worden dat de 
begroting 2008 opgemaakt werd op basis van hypothesen of uitgangspunten – andere 
dan de al besproken macro-economische hypothesen (54) – die kunnen worden 
beschouwd als optimistisch of voluntaristisch. Bij wijze van illustratie kunnen enkele 
punten vermeld worden, waarvan sommige ook door het Rekenhof werden opgemerkt, met 
name: 
 

• De begroting 2008 voorziet voor 150 miljoen euro aan fiscale ontvangsten als gevolg van 
het “terugverdieneffect” (55). Het in aanmerking nemen van die terugverdieneffecten 
impliceert dat ervan uitgegaan wordt dat de belastinggrondslagen sneller zullen stijgen 
dan vooropgesteld in de Economische begroting; deze hypothese werd nog niet werkelijk 
getoetst aan de hand van een volledige “ex post” macro-economische 
evaluatieprocedure die de gecombineerde weerslag integreert van alle zowel restrictieve 
als expansieve discretionaire budgettaire en fiscale beslissingen. Vanuit methodologisch 
standpunt is deze selectieve en gedeeltelijke in aanmerking neming van enkel de 
“gunstige” terugverdieneffecten, zonder rekening te houden met de interacties met het 
gehele macro-economische scenario, betwistbaar. 

• De begroting 2008 voorziet bijkomende fiscale ontvangsten voor een bedrag van 
200 miljoen euro (bij de voorbetalingen) die opgenomen zijn in de rubriek “Omzendbrief 
en controle risicokapitaal” die in feite vooral betrekking heeft op de veronderstelde winst 
van de omkadering van de notionele intrestaftrek. In dit stadium blijft de opbrengst voor 
van deze maatregel voor een volledig jaar onzeker. 

• De groei van bepaalde ontvangsten wordt geacht in 2008 zeer sterk te blijven (met name 
bij de roerende voorheffing op interesten en bij de registratierechten), in het verlengde 
van de vorige trends, terwijl de huidige conjunctuurinzinking, met name op het vlak van 
de vastgoedsector of van de belastbare inkomsten uit vermogen van de gezinnen, zou 
kunnen resulteren in een zekere vertraging ter zake. 

                                                 
54  Ter herinnering, het gaat vooral om de hypothese inzake reële groei voor 2008, met een raming van 1,9% 

en de inflatiehypothese (consumptieprijzen, gezondheidsindex en bbp-deflator), met respectievelijk 3,0, 2,8 
en 2,6%. 

55 Zie tabel II, blz. 144-145 van de Algemene Toelichting 2008. 
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• Bij de niet-fiscale ontvangsten waren de toepassingsmodaliteiten en de mogelijke 
compensaties van de bijdrage van de energiesector (ten belope van 250 miljoen euro, 
d.i. iets minder dan 0,1% van het bbp) aanvankelijk ongedefinieerd en onbepaald. In 
afwachting van een formeel akkoord voor 2008 met de betrokken sector en/of de door de 
FO besliste en uitgewerkte toepassingsmodaliteiten, kan de opbrengst van die ontvangst 
in dit stadium niet als definitief verworven worden beschouwd. Bij gebrek aan toelichting 
over mogelijke uitbreidingen in 2009 en verder van soortgelijke maatregelen, moet deze 
bijdrage dus bovendien beschouwd worden als een eenmalige en niet-structurele 
maatregel. 

Elk van deze maatregelen of vooruitzichten kan verdedigd worden op hun eigen verdiensten. 
In dit stadium en zonder vooruit te lopen op de beslissingen die bij de begrotingscontrole 
2008 zullen genomen worden, is het weinig waarschijnlijk dat de vooropgestelde sterke groei 
van de totale ontvangsten (vóór overdrachten) van de FO zich volledig materialiseert. Zonder 
bijkomende correctiemaatregelen kan een negatief verschil bij de totale ontvangsten (vóór 
overdrachten) ten belope van ongeveer 0,2% van het bbp in dit stadium dus beschouwd 
worden als plausibel.  

Ook wat de eigen ontvangsten van de Sociale Zekerheid betreft, is de verwachte groei 
(vooral van de sociale bijdragen) relatief hoog, met een groeiverschil van meer dan 1,0% ten 
opzichte van de verwachte nominale economische groei. Dit kan slechts gedeeltelijk 
toegeschreven worden aan de nieuwe financieringsregeling van de kleine risico’s van de 
zelfstandigen, terwijl de verwachte stijging van de bijdragen van de werknemers iets lager 
(5% nominaal) ligt maar toch hoger dan de verwachte nominale groei.  Dat is grotendeels het 
resultaat van de nieuwe alternatieve financiering van de gezondheidszorg ingevolge de 
toepassing van de wet van 31 januari 2007 (Generatiepact) die voorziet dat de Federale 
Staat het verschil moet financieren tussen de begrotingsdoelstelling en de beperkte inbreng 
van het globaal beheer.  Die financiering zal de komende jaren beduidend stijgen (met 644 
miljoen in 2008 om 3,084 miljard te bedragen in 2013 volgens de ramingen van het FPB). 

 

 Tabel 31 
Ontvangsten van de sociale zekerheid 

Totale ontvangsten 57,9 61,3 65,0 18,3 18,5 18,8 5,8% 6,2%

1. Sociale bijdragen 37,8 39,8 42,1 11,9 12,1 12,2 5,3% 5,6%

2. Alternatieve financiering 10,1 11,1 12,5 3,2 3,4 3,6 9,7% 12,3%

3. Overdrachten federale overheid 6,5 6,6 6,9 2,1 2,0 2,0 0,4% 5,2%

4. Andere ontvangsten 3,4 3,8 3,6 1,1 1,1 1,0 10,5% -4,4%

Pm. Eigen ontvangsten (sociale bijdragen + andere) 41,2 43,6 45,7 13,0 13,2 13,2 5,7% 4,8%

Pm. Alternat. financiering + budget. overdr. v. FO 16,7 17,7 19,4 5,3 5,3 5,6 6,1% 9,7%

2007
Realisaties

2008
Initieel

2007
Realisaties

2008
Initieel

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

2006
Realisaties

In miljard EUR In % bbp % nominale verandering

Bron: AT-2008 en HRF-berekeningen 
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II.2.3 De primaire uitgaven van Entiteit I 

De onderstaande tabel geeft de in de begroting 2008 ingeschreven belangrijkste evoluties 
weer van de primaire uitgaven van Entiteit I (met inbegrip van de fiscale overdrachten aan 
andere overheidsniveaus). 
 

 Tabel 32 
De primaire uitgaven van Entiteit I 

1. Primaire uitgaven 81,7 85,8 91,5 25,8 26,0 26,5 3,1% 3,6%

 - Federale overheid 30,9 32,3 34,2 9,8 9,8 9,9 2,6% 2,8%

 - Sociale zekerheid 57,3 60,1 64,2 18,1 18,2 18,6 2,9% 3,8%

 - Overdrachten van de federale overheid naar de SZ -6,5 -6,6 -6,9 -2,1 -2,0 -2,0 -1,4% 2,1%

2. Andere overheden - Fiscale overdrachten 36,8 39,0 40,8 11,6 11,8 11,8 4,1% 1,6%

3. Geconsolideerde uitgaven 118,5 124,8 132,3 37,4 37,8 38,3 3,4% 3,0%

 - Federale overheid (finale) 24,4 25,7 27,3 7,7 7,8 7,9 3,6% 2,9%

 - Sociale zekerheid 57,3 60,1 64,2 18,1 18,2 18,6 2,9% 3,8%

 - Andere entiteiten = Fiscale overdrachten 36,8 39,0 40,8 11,6 11,8 11,8 4,1% 1,6%

2008
Initieel / real.

In miljarden EUR In % bbp Reële groei (/ Cp)

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

2006
Realisaties

2007
Realisaties

2008
Initieel

2007
Realisaties

Bron: AT-2008 

Wat Entiteit I betreft, bevindt de belangrijkste informatie zich op de eerste regel die de 
geconsolideerde primaire uitgaven van Entiteit I, excl. fiscale overdrachten (56) naar de 
andere overheidsniveaus (EU en Entiteit II), weergeeft. Op die basis wordt in 2008 (initieel) 
een sterkere stijging waargenomen van de ratio van de primaire uitgaven van de Entiteit dan 
in 2007 (realisaties), d.i. +0,5% van het bbp tegen +0,2% van het bbp in 2007.  

Ook in reële termen (in termen van nationale consumptieprijzen (57)) blijft het groeitempo in 
2008 zeer stevig (+3,6%), tegen +3,1% in 2007. Deze versnelling is vooral merkbaar op het 
vlak van de Sociale Zekerheid, met een verwachte stijging met 3,8%, tegenover “slechts” 
2,9% in 2007.  Zelfs op het vlak van de Federale Overheid blijft de verwachte groei van de 
primaire uitgaven (excl. overdrachten aan de SZ) hoog in reële termen (+2,9% in 
bovenstaande tabel), wat ruimschoots hoger ligt dan de economische trendgroei en het 
groeitempo dat op middellange termijn verenigbaar wordt geacht met de naleving van het 
beoogde begrotingstraject.  

Deze evoluties worden dus niet gekenmerkt door een echt significante koerswijziging 
ten opzichte van de vorige evoluties, evoluties die hebben bijgedragen tot de niet-
naleving van de vooropgestelde begrotingstrajecten. 
 

                                                 
56 Deze fiscale overdrachten of “Externe voorafnemingen” worden opgenomen in punt 2 van bovenstaande 

tabel; het gaat eigenlijk niet om (“primaire) uitgaven” maar eerder om middelen die ter beschikking worden 
gesteld van die andere overheidsniveaus om hun eigen uitgaven te financieren. 

57 Op basis van de in de Begroting 2008 in aanmerking genomen hypothese, d.i. een gemiddelde stijging met 
3% in 2008 (en 2,8% voor de gezondheidsindex). 
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II.3 Globale evaluatie bij een minder gunstige conjunctuur 

Het is ongetwijfeld voorbarig een volledige en afdoende evaluatie te verrichten van de 
kansen om de in de begroting 2008 vastgelegde doelstellingen te bereiken. De begroting 
werd in februari opgemaakt op basis van de eind januari beschikbare economische 
vooruitzichten, en met name van de economische begroting die door het Federaal 
Planbureau werd opgesteld en in januari door het INR werd gepubliceerd. In deze 
Economische Begroting 2008 was een reële economische groei voorzien van 1,9% in 2008, 
gecombineerd met een inflatiehypothese van 3,0% voor het nationaal indexcijfer van de 
consumptieprijzen en van gemiddeld 2,8% op jaarbasis voor de gezondheidsindex. De voor 
2008 vooropgestelde nominale bbp-groei, die ook belangrijk is voor de evolutie van de 
overheidsontvangsten, bedroeg 4,5%, namelijk evenveel als het voor 2007 geraamde 
percentage (4,5% volgens de jongste ramingen gepubliceerd op 30 april door het INR), maar 
met een zeer gevoelig verschillende “volume/prijs” verdeling (een duidelijk lagere reële groei 
gecompenseerd door een sterkere inflatie op het vlak van de bbp-deflator). 
 

II.3.1 De onzekere macro-economische vooruitzichten 

Ingevolge de verergering van de financiële crisis, de samenlopende sterke stijging van de 
olieprijs (vooral) en van de euro (ten opzichte van de dollar) (58), het feit dat de Amerikaanse 
economie misschien in de loop van dit jaar in recessie zal gaan, en recenter nog de 
gevoelige dalingen van de voorziene conjunctuurindicatoren in België en in Europa, hebben 
verschillende voorspellers intussen hun groeivooruitzichten voor 2008 en vooral voor 2009 
neerwaarts herzien. Het is ongetwijfeld nog te vroeg om een stevig, volledig en enigszins 
gestabiliseerd beeld te krijgen van de te verrichten conjunctuurherzieningen. De meeste nog 
gedeeltelijke beschikbare gegevens wijzen toch duidelijk in de richting van een neerwaartse 
herziening van de reële groeivooruitzichten (ten belope van ongeveer 0,2% tot 1,7% in plaats 
van 1,9% voor België), maar tegelijkertijd gecombineerd met een belangrijker opwaartse 
herziening van de inflatievooruitzichten.  

Het Federaal Planbureau heeft aldus onlangs (4 juni 2008) zijn inflatievooruitzichten  voor 
2008 voor België duidelijk opwaarts herzien, met een verwachte stijging van de nationale 
consumptieprijsindex met 4,3% (1,3% hoger dan in de Economische Begroting van januari) 
en van de gezondheidsindex met 3,5% (1,0% hoger eveneens op jaarbasis). Die combinatie 
zou uiteindelijk in 2008 kunnen resulteren in een iets hoger nominale bbp-groei dan vroeger 
vooropgesteld (5%), ondanks de conjunctuurvertraging, wat a priori niet ongunstig is op korte 
termijn voor de overheidsontvangsten.  

                                                 
58 De begroting 2008 ging nog uit van de volgende technische hypothesen: 1,44 USD/EUR gemiddeld over 

2008 en 89,4 USD gemiddeld per vat Brent. Ter vergelijking zijn de jongste vooruitzichten van de 
Europese Commissie gebaseerd op de volgende hypothesen: 1,55 USD/EUR (een depreciatie met 7,6% 
van de dollar/euro-pariteit) en 101,2 USD per vat Brent (+13,2%). Van het ene scenario naar het andere 
zou de stijging van de prijs van een vat in euro aldus beperkt zijn tot iets meer dan 5%. 
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De versnelling van de inflatie zal daarentegen onvermijdelijk wegen op de primaire uitgaven 
(met name de sociale uitkeringen en overheidsbezoldigingen), terwijl de werkgelegenheid en 
de werkloosheid minder gunstig dan voorzien zouden kunnen evolueren, met daarmee 
verband houdende extra kosten inzake werkloosheidsuitkeringen. Men kan er reeds van uit 
gaan dat een bijkomende stijging van de gezondheidsindex met gemiddeld 0,7% op 
jaarbasis ten opzichte van de oorspronkelijke vooruitzichten (59), zou kunnen wegen op de 
totale primaire uitgaven ten belope van ongeveer 0,2% van het bbp, wat, bij gebrek aan 
correctiemaatregelen, de budgettaire prestaties van 2008 bijna in dezelfde mate zou 
verslechteren. Bovendien zal de gevoelige versnelling in 2008 van de inflatie (vooral) in 2009 
resulteren in een hogere kost dan oorspronkelijk vooropgesteld van de indexering van de 
belastingschalen en andere fiscale parameters, met vertraagde negatieve invloeden op de 
fiscale ontvangsten. 

II.3.2 De weerslag van bepaalde varianten van de macro-
economische context 

De budgettaire invloeden van verschillende conjunctuurvarianten werden voorgesteld bij een 
“sensitiviteitsanalyse” van het Federaal Planbureau op de studiedag van het BIOF over de 
begroting 2008. Een van die varianten, die een groeiverschil van 0,4% van de exportmarkten 
combineert met een stijging met 10% van de petroleumprijzen (zowel in euro als in dollar), 
leidde tot een beperkt negatief verschil van de reële bbp-groei (lager dan 0,1% van het bbp) 
en van de werkgelegenheid (eveneens lager dan 0,1%), maar niettemin tot een aanzienlijke 
verslechtering van de overheidsfinanciën (een met 590 miljoen euro of bijna 0,2% van het 
bbp verhoogd tekort).  

Het feit dat deze plausibele variante van een aanbod- en vraagschok de facto leidt tot 
een zeer hoge elasticiteit van de negatieve netto budgettaire invloeden ten opzichte van het 
groeiverschil en/of het output-gap-verschil, is verontrustend. De eruit voortvloeiende 
verslechtering van het begrotingssaldo met (bijna) -0,2% voor een negatief groeiverschil van 
“slechts” -0,1% van het bbp, resulteert immers de facto in een budgettaire elasticiteit op korte 
termijn ten belope van ongeveer 1,8 (supra-unitaire dus) ten opzichte van de output-gap, in 
plaats van de gemiddelde historische budgettaire elasticiteit van iets meer dan 0,5 die in het 
algemeen het uitgangspunt is voor België (60). Als een hybride combinatie van nog 
omvangrijkere schokken op een realistische wijze zou moeten overwogen worden, die leidt 
tot een vertraging van de reële groei van 0,2% van het bbp – waarover thans geleidelijk een 
nieuwe “consensus” wordt gevormd - ten opzichte van het conjunctuurscenario dat aan het 
eind van de vorige winter werd gekozen bij de opmaak van de begroting 2008, wordt het 
aldus perfect plausibel dat de “ex ante” negatieve budgettaire invloeden van een dergelijk 
scenario 0,3 tot 0,4% van het bbp zouden bedragen. 

                                                 
59 Zelfs als er parallel daarmee in 2008 uitgegaan wordt van een iets sterkere stijging dan oorspronkelijk 

vooropgesteld van de bbp-deflator, met 0,2 of 0,3%.  

60 Deze elasticiteit is echter slechts een op een lange periode geraamd historisch gemiddelde, met jaren en 
periodes die, in functie van de aard van de ondergane schokken, gekenmerkt worden door duidelijk hogere 
cyclische budgettaire elasticiteiten en omgekeerd door lagere, en zelfs zwakke, cyclische elasticiteiten. 
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In een zeer open economie, zoals de Belgische, hebben de “gemengde” schokken – een 
aanzienlijke aanbodschok via de verslechtering van de externe en interne 
ruilvoetontwikkelingen, en een vraagschok via de verslechtering van de exportvooruitzichten 
en de daaruit voortvloeiende weerslag op de binnenlandse vraag – traditioneel duidelijk 
sterkere en duurzamere negatieve invloeden op de overheidsfinanciën dan gewone 
omkeerbare conjunctuurbewegingen. Dit volgt uit het feit dat ongunstige en meer 
permanente "relatieve prijs"-effecten, die vooral via de daaruit voortvloeiende niet-
discretionaire stijging van de ratio van de primaire uitgaven overgedragen worden, boven op 
traditionele cyclische tijdelijke invloeden komen (via het werkloosheidseffect en het output-
gap-effect). 
 

II.4 De macro-budgettaire prognoses van het voorjaar 2008 van 
het IMF, de Europese Commissie, het FPB, de OESO  en van 
de NBB voor België in 2008-2009 

Deze onzekerheid met betrekking tot de groeivooruitzichten van de overheidsontvangsten is 
één van de belangrijkste redenen waarom de Europese Commissie zeer recentelijk haar 
begrotingsprognoses 2008-2009 voor de Europese Unie en voor België neerwaarts heeft 
herzien. Voor 2008 wordt door de Commissie een globaal begrotingstekort geraamd op bijna 
0,4% van het bbp. Deze raming houdt niettemin geen rekening met een aantal in de 
begroting 2008 ingeschreven ontvangsten (61) die in dit stadium door de Commissie worden 
beschouwd als “not sufficiently documented to be taken into account in the forecast”. Zelfs 
als deze ontvangsten in aanmerking worden genomen, blijft de prognose van de Commissie 
voor het Belgische begrotingssaldo een licht beperkter tekort (bijna 0,3% van het bbp). De 
belangrijkste verschillen ten opzichte van de overeenstemmende gegevens ingeschreven in 
het nieuwe Stabiliteitsprogramma van België (2008-2011), zijn gelokaliseerd bij zowel de 
ontvangsten (in het bijzonder de fiscale ontvangsten) als de (primaire) uitgaven. 

De Commissie voorziet een quasi-stabilisering van de ratio van de totale fiscale ontvangsten 
(excl. overdrachten aan de EU), met een stijging lager dan 0,1% van het bbp (0,0% in 
afgeronde termen), terwijl in het Stabiliteitsprogramma, overeenkomstig de begroting 2008, 
wordt uitgegaan van een hogere toename met iets meer dan 0,3% van het bbp (op het vlak 
van de geaggregeerde gezamenlijke overheid). Bij de primaire uitgaven voorziet de 
Commissie een stijging van de waargenomen ratio met ongeveer 0,4% van het bbp, terwijl in 
het Stabiliteitsprogramma wordt uitgegaan van een beperktere toename met 0,2% van het 
bbp.  

Het verschil bij de primaire uitgaven blijkt overwegend toe te schrijven aan de verschillende 
hypothesen inzake inflatie (van de consumptieprijzen en onrechtstreeks van de 
gezondheidsindex) en meer in het bijzonder nog inzake relatieve prijzen (ratio van de 
consumptieprijzen en de bbp-deflator). De prognose van de Commissie gaat uit van een 
bijzonder hoog (en ongunstig) verschil in 2008 tussen de respectievelijke stijgingen van de 
consumptieprijzen (3,6%) en de bbp-deflator (2,6%), terwijl het verschil duidelijk lager ligt 
volgens de hypothesen waarop de begroting 2008 en het Stabiliteitsprogramma gebaseerd 

                                                 
61 Volgens de gepubliceerde documenten gaat het in totaal om 450 miljoen euro, d.i. iets hoger dan 0,1% van 

het bbp, waarvan de specifieke bijdrage van 250 miljoen euro van de energiesector en, bij de 
vennootschapsbelasting, de verwachte opbrengst van een “more effective fraud detection” ten belope van 
200 miljoen euro (Voorjaarsprognoses, blz. 55). 
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zijn (respectievelijk 3,0% en 2,6%) (62). Wat de rentelasten betreft, stemmen de prognoses 
daarentegen overeen. 

In dit stadium en vóór de begrotingscontrole, convergeren de meest recente prognoses van 
de belangrijkste instellingen (NBB, FPB, OESO) met betrekking tot de Belgische 
begrotingsvooruitzichten 2008  eerder naar een tekort van ongeveer 0,3% van het bbp (63), 
wat licht lager ligt dan het tekort van 0,4% van het bbp dat door de Europese Commissie in 
haar voorjaarsprognoses werd vooropgesteld.  

Een tweede boodschap die uit de begrotingsprognoses van de Commissie (alsmede uit die 
van maart van het IMF) komt, is dat de in de begroting 2008 ingeschreven maatregelen het 
thans niet mogelijk hebben gemaakt de overheidsfinanciën weer op de sporen te zetten van 
een houdbaar traject op middellange en lange termijn, d.i. de geleidelijke opbouw van 
structurele en regelmatig stijgende overschotten. In haar voorjaarsprognoses stelt de 
Commissie immers, bij ongewijzigd beleid, een verdere verslechtering voorop van het 
Belgische overheidstekort tot -0,6% van het bbp in 2009.  

Het Federaal Planbureau (FPB) heeft, in zijn nieuwe Economische Vooruitzichten 2008-2013 
op middellange termijn, zijn reële groeivooruitzichten voor 2008 ook neerwaarts herzien tot 
1,7%, met tot gevolg een verwacht overheidstekort van 0,3% van het bbp, wat in het 
verlengde ligt van de huidige consensus van de prognosemakers. Wat de reële groei van 
2009 betreft, is het FPB optimistischer dan de Europese Commissie en vooral dan het IMF, 
met een vooruitzicht van ook 1,7% (tegenover respectievelijk 1,5% en 1,2% voor beide 
instellingen).  Dat verschil is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de door het FPB 
weerhouden hypothesen duidelijk optimistischer zijn wat de internationale omgeving betreft.  
Dat neemt niet weg dat het FPB tot pessimistischer vooruitzichten komt dan de Commissie 
en het IMF inzake overheidstekorten voor 2009, met een vooropgesteld tekort van 0,8% van 
het bbp, d.i. een verschil van 1,1% ten opzichte van de doelstellingen van het 
Stabiliteitsprogramma 2008-2011, tegenover respectievelijk -0,6% en -0,8% voor de twee 
andere instellingen. 

                                                 
62 Ter herinnering, de ratio in waarde van de primaire uitgaven (ten opzichte van het nominaal bbp) wordt niet 

alleen beïnvloed door het volume van de primaire uitgaven, maar ook door de cyclische positie van de 
economie (het bbp-verschil) en de relatieve evolutie van de impliciete prijsindex van de overheidsuitgaven 
(die de indexeringsindex van de overheidsbezoldigingen en de sociale uitkeringen dicht benadert) ten 
opzichte van de bbp-deflator (zie methodologische bijlage voor de formalisering). 

63 Zie daaromtrent het jongste “Prime news” gepubliceerd door de NBB in maart 2008. 
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Tenslotte raamt de NBB in haar jongste macro-economische prognoses van juni 2008 de 
verwachte gecumuleerde reële groei voor België in 2008-2009 op 3,1% (64), wat 0,3% lager 
is dan het FPB.  Voor het overheidssaldo in EDP-definitie verwacht de NBB bovendien een 
tekort, zonder correctiemaatregelen, van 0,3% van het bbp in 2008, een  geringe 
verslechtering ten opzichte van 2007, maar ook en vooral, zoals het FPB, een tekort “bij 
ongewijzigd beleid” van 0,8% van het bbp in 2009, d.i. een verschil van 2,2% van het bbp of 
bijna 4 miljard euro ten opzichte van de in het nieuwe Stabiliteitsprogramma vooropgestelde 
doelstelling. 
 

 

                                                 
64 Namelijk slechts 1,6% in 2008 en 1,5% in 2009.  Voor 2009 is raming van de NBB gelijk aan die van de 

Europese Commissie en ligt ze 0,2% onder die van de middellangetermijnvooruitzichten van het FPB. 
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HOOFDSTUK  III. 
BEOORDELING VAN HET NIEUWE 

STABILITEITSPROGRAMMA (2008-2011) 

In dit derde hoofdstuk worden de inhoud en de implicaties geanalyseerd van het nieuwe 
Stabiliteitsprogramma (2008-2011) dat onlangs goedgekeurd werd door de Belgische 
federale regering. Deze analyse zal in drie opeenvolgende fasen uitgevoerd worden. 

1. Een korte voorstelling van de krachtlijnen van het nieuwe Programma. 

2. Een vergelijkende analyse van het nieuwe globale begrotingstraject ten opzichte 
van het oude, alsmede een grondiger onderzoek van de inhoud en de implicaties 
van het in het Programma ingeschreven illustratieve traject, met name in termen 
van vereiste begrotingsaanpassingen. 

3. Een kritische evaluatie van het belang van deze aanpassing op korte en 
middellange termijn (tegen 2011), rekening houdend met de lopende 
herzieningen, in het bijzonder voor de jaren 2008-2009, inzake reële groei, inflatie 
en relatieve prijzen. 

III.1 De krachtlijnen van het nieuwe Stabiliteitsprogramma  

Het Stabiliteitsprogramma van België 2008-2011 stelt een begrotingstraject op korte en 
middellange termijn voor dat duidelijk lager ligt dan de in de vorige stabiliteitsprogramma's 
vastgelegde verbintenissen, in het bijzonder inzake de doelstellingen op korte termijn.  

Rekening houdend met de in 2007 waargenomen ondermaatse resultaten op het vlak van 
het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid, die gedeeltelijk verband houden met de 
verlengde periode van lopende zaken, werd de voor 2008 vooropgestelde 
begrotingsdoelstelling neerwaarts herzien. De regering beoogt aldus een 
begrotingsevenwicht (GO) in plaats van een overschot van 0,5% van het bbp zoals 
vastgelegd in het Stabiliteitsprogramma 2007-2010, overeenkomstig de aangepaste wet op 
het Zilverfonds.  

Volgens het nieuwe traject wordt een vorderingensaldo voorzien van minimum 1,0% van het 
bbp tegen 2011, wat licht lager is dan de doelstelling van 1,1% van het bbp die ingeschreven 
werd in voornoemde wet en aanbevolen werd door de Afdeling in haar Advies van maart 
2007. Het naleven van dit nieuwe traject zou moeten leiden tot een schuldgraad van 71,1% 
van het bbp tegen eind 2011, in vergelijking met een niveau dat 68,6% van het bbp benadert 
in het oude Stabiliteitsprogramma 2007-2010 (65). 

De onderstaande tabel detailleert de tussentijdse en illustratieve doelstellingen per subsector 
van de overheid, zoals voorgesteld in het nieuwe Stabiliteitsprogramma. De macro-
economische hypothesen die aan de basis liggen van de opmaak van de begroting 2008, 
komen voort uit de Economische Begroting van het Federaal Planbureau van januari 2008.  

                                                 
65 D.i. een vooropgesteld niveau van 72,6% van het bbp tegen eind 2010 (zie Tabel 6, blz. 25 van het 

Stabiliteitsprogramma 2007-2010), geëxtrapoleerd tot 2011 ingevolge een verwachte verdere verlaging 
van de schuldgraad ten belope van ongeveer 4,0% van het bbp. 
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Voor de jaren erna zijn die hypothesen afkomstig van de Economische Vooruitzichten 2007-
2012 die het FPB heeft opgesteld in oktober 2007. 

 

 Tabel 33 
Begrotingsvooruitzichten van de gezamenlijke overheid 

 
% van het bbp 2007 2008 2009 2010 2011 

Totale ontvangsten  48,7% 49,0% 48,8% 48,9% 49,2% 

Totale uitgaven 48,9% 49,0% 48,5% 48,3% 48,2% 

Vorderingensaldo -0,2% 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 

          
Uitsplitsing van het saldo per subsector         
Federale overheid -1,0% -0,6% -0,3% 0,0% 0,3% 

Gemeenschappen en Gewesten 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Lokale overheden 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 

Sociale zekerheid 0,6% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 
Bron: Stabiliteitsprogramma 2008-2011, Tabel 4, blz. 12. 

De realisatie van het begrotingsevenwicht in 2008 hangt ruimschoots af van de afname van 
het tekort van de federale overheid. Dit tekort zou moeten dalen van 1% van het bbp in 2007 
tot 0,6% van het bbp in 2008. Daarvoor heeft de regering voorzien om de groei van haar 
totale primaire uitgaven onder de drempel van 1,9% in reële termen te houden, berekend op 
basis van een tot 1,4% beperkte reële groei van haar uitgaven excl. vergrijzing, en onder de 
hypothese van een stijging in volume met 2,5% van de vergrijzinggebonden uitgaven. Ter 
vergelijking stellen wij vast dat de totale primaire uitgaven van de federale overheid over de 
periode 2003-2007 met gemiddeld 2,4% per jaar zijn gestegen (in volume en na correctie), 
en dat deze groeivoet in 2007 3% bedroeg (zie de in Hoofdstuk I geboden analyse).  

Wat het budgettair meerjarentraject betreft, blijkt dat de geleidelijke aansluiting op het traject 
bepaald door de aangepaste wet op het Zilverfonds en aanbevolen door de Afdeling in haar 
Advies van maart, een bijkomende inspanning inzake het primair saldo zal impliceren, 
ingevolge de vertraging die werd opgelopen in de opbouw van de begrotingsoverschotten 
(cf. infra). De gegevens met betrekking tot dit meerjarentraject en tot de maatregelen die 
genomen moeten worden om deze bijkomende inspanning te realiseren, zijn nog 
gedeeltelijk. Alleen de basisprincipes worden vermeld.  

Er wordt aldus voorzien dat elk overheidsniveau zal bijdragen tot het bereiken van de 
beoogde vorderingensaldi, maar zonder vaste verbintenissen hieromtrent. De voorgestelde 
normen voor elke subsector van de GO hebben vanaf 2009 een “indicatieve” status.  In de 
huidige configuratie moet de federale overheid de sterkste inspanning leveren: een stijging 
met +0,9% van het vorderingensaldo.  

Een voorafbeelding van het meerjarentraject zal bij de opmaak van de begroting 2009 
ontwikkeld worden. Deze zal noodzakelijkerwijze moeten toezien op het respecteren van een 
“evenwicht tussen de groei van de ontvangsten en de beheersing van de uitgaven”.   

  88



III.2 Analyse en implicaties van het illustratieve traject van het 
Stabiliteitsprogramma 

III.2.1 Globale beoordeling 

Het nieuwe Stabiliteitsprogramma wordt vooral gekenmerkt door een nieuw begrotingstraject 
op korte en middellange termijn (tegen 2011 dit maal). Ten opzichte van het traject van het 
vorige Programma (2007-2010), alsmede van het traject ingeschreven in de aangepaste wet 
op het Zilverfonds en aanbevolen door de Afdeling in maart 2007, komt dit nieuwe traject 
lager uit op korte termijn.  Het traject neemt akte van de afwijking (0,5% van het bbp) die in 
2007 – ondanks een gunstige conjunctuur – werd geboekt tussen de vastgelegde 
begrotingsdoelstellingen en de waargenomen realisaties, en stelt zich tot doel om geleidelijk, 
en slechts vanaf 2009, het grootste deel van dit verschil (0,4% van het bbp of 80% van het 
totaal) tegen 2011 te neutraliseren.  

De onderstaande tabel geeft ter informatie de belangrijkste determinanten weer van het 
illustratieve begrotingstraject dat ingeschreven is in het nieuwe Stabiliteitsprogramma. Ter 
vergelijking worden de afgeleide impliciete doelstellingen voor 2007 (aanvangsjaar van het 
nieuwe traject) van het oude programma, vermeld (66). 

Zelfs als de gegevens (ratio's) voor 2007 met betrekking tot de doelstellingen van het oude 
Stabiliteitsprogramma en de nog voorlopig geraamde realisaties (67) niet perfect 
vergelijkbaar zijn , met name door verschillen in het niveau van het bbp zelf, blijft deze 
vergelijking niettemin leerrijk voor wat de te verrichten aanpassingen betreft. 

 

 Tabel 34 
Illustratief traject 2007-2011 en vergelijking van de uitgangspunten 2007 

 In % bbp Stab.prog. 2006 Stabiliteitsprogramma 2008 2007-11 2007-11

Doelstelling 2007 Verschil / Doel. 2007 2008 2009 2010 2011 / STAB 2008 / STAB 2006

Totale ontvangsten 48,9% -0,2% 48,7% 49,0% 48,8% 48,9% 49,2% 0,5% 0,3%

* Totale belastingen 30,5% -0,4% 30,1% 30,4% 30,1% 30,2% 30,3% 0,2% -0,2%

* Bijdragen & niet-fiscale 18,4% 0,2% 18,6% 18,6% 18,7% 18,7% 18,9% 0,3% 0,5%

Totale uitgaven 48,6% 0,3% 48,9% 49,0% 48,5% 48,3% 48,2% -0,7% -0,4%

* Rentelasten 3,9% -0,1% 3,8% 3,7% 3,5% 3,4% 3,3% -0,5% -0,6%

* Primaire uitgaven 44,7% 0,3% 45,1% 45,3% 45,0% 44,9% 44,9% -0,2% 0,2%

   + Sociale uitkeringen 22,8% -0,2% 22,6% 23,0% 23,0% 23,0% 23,1% 0,5% 0,3%

   + Andere PRU (excl. vergrijzing) 21,9% 0,6% 22,5% 22,3% 22,0% 21,9% 21,8% -0,7% -0,1%

Primair saldo 4,2% -0,5% 3,7% 3,7% 3,8% 4,1% 4,3% 0,6% 0,1%

Vorderingensaldo (EDP) 0,3% -0,4% -0,1% 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 1,1% 0,7%

Prim. saldo excl. vergrijzing 27,0% -0,7% 26,3% 26,7% 26,8% 27,1% 27,4% 1,1% 0,4%

Schuldgraad 84,9% -0,1% 84,8% 81,4% 78,1% 74,7% 71,0% -13,8% -13,9%

Noot:: Om de leesbaarheid  te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de 
som van de bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de 
tabel vermelde totaal.  

 

                                                 
66 Belgisch Stabiliteitsprogramma (2007-2010), Actualisering 2006, Tabel 4, blz.17. 

67 De doelstellingen voor 2007 van het oude Stabiliteitsprogramma (eind 2006) waren nog vastgelegd 
volgens de oude “INR”-definitie (excl. Integratie van FSI); dit resulteerde in 2006-2007 in een verschil van 
de overheidsontvangsten ten belope van 0,1% van het bbp. De gegevens voor 2007 van het nieuwe 
Stabiliteitsprogramma 2008-2011 zijn nog gebaseerd op de voorlopige ramingen die door de NBB in het 
kader van haar Jaarverslag 2007 uitgevoerd werden (incl. FSI dit maal), en niet op de tussentijdse 
Nationale Rekeningen, zoals gepubliceerd eind maart 2008 door het INR. 
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Uit bovenstaande tabel, die – zoals de Stabiliteitsprogramma’s – wordt gedefinieerd in het 
niet-gecorrigeerde ESR95 (68), blijkt dat de totale overheidsontvangsten in 2007 0,2% van 
het bbp lager zouden zijn geweest dan het verwachte niveau; dit is meer dan integraal te 
verklaren door de totale fiscale ontvangsten die 0,4% van het bbp lager lagen dan het 
verwachte niveau. De totale primaire uitgaven zouden daarentegen op die basis 0,3% van 
het bbp hoger liggen dan het beoogde onderliggende niveau, ondanks de lagere dan 
vooropgestelde uitgaven voor sociale uitkeringen (met 0,2% van het bbp) (dit is gedeeltelijk 
toe te schrijven aan de lager dan voorziene cyclische werkloosheidsuitgaven).  

Exclusief sociale uitkeringen zou de ratio van de primaire uitgaven aldus bijna 0,5% van het 
bbp hoger liggen dan het vooropgestelde niveau. Voor ongeveer 0,2% van het bbp is dit 
verschil echter te verklaren door de niet-realisatie van verkopen van gebouwen en niet-
financiële activa die in het ESR95 als negatieve (kapitaal)uitgaven worden geboekt. 
Ongeacht deze factor blijven er de uitgaven “excl. vergrijzing” over die ongeveer 0,3% van 
het bbp (1,4%) hoger liggen dan het verwachte niveau. Een deel van dit resterende verschil 
(ongeveer twee derden) kan op zijn beurt toegeschreven worden aan niet-vooropgestelde 
(eenmalige) uitzonderlijke ESR95-uitgaven, met name uitzonderlijke belastingteruggaven ten 
belope van meer dan 480 miljoen euro ingevolge rechtelijke beslissingen, alsmede aan 
uitzonderlijke overdrachten (200 miljoen euro) van het Vlaamse Gewest aan de 
maatschappijen voor waterdistributie. 

Wat het begrotingstraject betreft, is de vergelijking met het oude Stabiliteitsprogramma ook 
zeer leerrijk. 

• In het oude Stabiliteitsprogramma werd het primair saldo geacht stabiel te blijven op 
4,2% van het bbp tussen 2007 en 2010, en werd de verbetering van het 
vorderingensaldo over dezelfde periode, ten belope van 0,6% van het bbp, geacht 
integraal plaats te vinden door een gelijkwaardige automatische verlaging van het 
gewicht van de rentelasten (een “winst” van ook 0,6% van het bbp in vier jaar). 

• In die context en rekening houdend met de verwachte beperkte stijging van de ratio van 
de sociale uitkeringen (+0,1% van het bbp) over deze periode van drie jaar, werd de 
vereiste verbetering van het primair saldo “excl. vergrijzing” ook geacht op symmetrische 
wijze beperkt te zijn (tot 0,1% van het bbp). Volgens het illustratieve traject werd destijds 
een daling voorzien van de ratio van de overheidsontvangsten, ten belope van 0,2% van 
het bbp in drie jaar, die meer dan gecompenseerd zou worden door een verlaging met 
ongeveer 0,3% van het bbp van de ratio van de primaire uitgaven excl. vergrijzing (excl. 
sociale uitkeringen). 

Zelfs als het nieuwe Programma minder ambitieus blijkt te zijn dan het vorige voor wat het 
traject inzake vorderingensaldi betreft, vooral aan het begin van de periode, zullen de 
vereiste onderliggende restrictieve inspanningen die door het nieuwe Programma met het 
oog op de naleving van het nieuwe traject vereist zijn, omgekeerd vanaf 2008 beduidend 
veeleisender en strikter zijn dan die van het oude Programma 2006; dit is toe te schijven aan 
de vereiste inhaalbeweging. Deze stelling kan ondersteund worden aan de hand van 
verschillende essentiële argumenten. 
 
 
 
 

                                                 
68 Namelijk zonder de correcties die traditioneel worden aangebracht om dichter aan te sluiten bij de 

begrotingsdefinities en over te gaan op de HRF-definitie. 
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1. Ten eerste is het effectieve uitgangspunt 2007 beduidend “ongunstiger” dan verwacht 
omwille van een (primair) structureel saldo – na correctie voor de eenmalige en 
cyclische invloeden – dat 0,3% van het bbp lager ligt dan vooropgesteld; de periode 
van macro-economische turbulenties 2008-2009 moet dan ook aangepakt worden in 
een structureel verzwakte begrotingstoestand, vertrekkende met een “passief” van 
0,3% van het bbp. 

2. De oorspronkelijk verwachte afname van het gewicht van de rentelasten zal in de 
toekomst ongetwijfeld beperkter zijn dan vooropgesteld, omwille van een zekere 
vertraging van het tempo van schuldafbouw (ingevolge vorderingensaldi die op zijn 
minst voorlopig minder gunstig zijn) en vooral van het ten einde lopen van de cyclus 
van dalende impliciete of gemiddelde rentevoet op de schuld. In plaats van -0,6% van 
het bbp over de periode 2007-2010, zou deze daling beperkt zijn tot -0,4% van het 
bbp en zelfs iets minder, wat een ongunstig verschil is van ongeveer 0,2% van het 
bbp. 

3. Het beoogde vorderingensaldo voor 2011 is weliswaar iets minder ambitieus dan in 
het vorige Programma of in de aangepaste wet op het Zilverfonds (een minimaal 
overschot van 1,0% van het bbp in plaats van 1,1% van het bbp voordien). Maar in 
termen van vereiste verbetering van het primair overschot, bedraagt de te bereiken 
verhoging voortaan 0,6% van het bbp in vier jaar (in plaats van 0,1% van het bbp 
voordien, weliswaar vertrekkende van een hoger initieel niveau), wat een te bereiken 
bijkomende verbetering is met 0,5% van het bbp. Dit verschil komt overeen met de 
som van de verschillen waarop in punten 1) en 2) supra de aandacht is gevestigd (d.i. 
respectievelijk 0,3 en 0,2% van het bbp). 

4. Ten slotte volgt, zoals reeds aangekaart in het Advies van juli 2007, een bijkomende 
moeilijkheid uit de gevoelig opwaartse herziening in mei 2007 van de 
vergrijzinggebonden uitgaven door de SCvV (ten opzichte van de versie van april 
2006 waarop het Stabiliteitsprogramma van december 2006 gebaseerd werd). Terwijl 
het Stabiliteitsprogramma van 2006 slechts een beperkte stijging vooropstelde van de 
ratio van de sociale uitkeringen (0,1% van het bbp over de periode 2007-2010), zou 
deze stijging, volgens het nieuwe Programma, en min of meer in overeenkomst met 
de recentere ramingen 2007 van de SCvV, 0,4% van het bbp bedragen over dezelfde 
periode en 0,5% van het bbp tot in 2011 (wat toch 0,1% van het bbp lager is dan de 
ramingen van mei 2007 van de SCvV) (69). 

5. Bij gegeven veronderstelde budgettaire kosten van de vergrijzing en in het kader van 
het nieuwe Stabiliteitsprogramma, vloeit daaruit een noodzakelijke verbetering voort 
van het primair saldo “excl. vergrijzing” (excl. sociale uitkeringen) ten belope van 
meer dan +1,1% van het bbp in vier jaar (70), tegen +0,2% van het bbp in het vorige 
Programma, en in vergelijking met een verslechtering met -2,3% van het bbp 
gedurende de laatste vijf jaren (2002-2007). Volgens het in het Stabiliteitsprogramma 
opgenomen illustratieve gedetailleerde traject, wordt deze verbetering met 1,1% van 
het bbp geacht te volgen uit een aanzienlijke stijging (met bijna 0,5% van het bbp) 
van de ratio van de overheidsontvangsten, alsmede uit een grote verlaging (met bijna 
0,7% van het bbp of 3,0% in relatieve termen) van de globale ratio van de primaire 
uitgaven excl. vergrijzing, zonder precisering van de verschillende 
overheidsgeledingen. 

 

                                                 
69 Deze geraamde stijging van de ratio van de sociale uitkeringen, bij ongewijzigd beleid, zal bovendien 

waarschijnlijk beduidend opwaarts moeten herzien worden. Volgens de jongste Vooruitzichten op 
middellange termijn van het FPB wordt de verwachte stijging van die ratio over de periode 2007-2011 
voortaan geraamd op 1,1% van het bbp, tegen 0,5% van het bbp in het Stabiliteitsprogramma, wat een 
aanzienlijke “meerkost” op korte en middellange termijn is van 0,6% van het bbp. 

70 Zie voorlaatste kolom, voorlaatste regel van Tabel 34 hierboven. 
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Zoals reeds onderstreept in het Advies van juli 2007 van de Afdeling, zal het zeer moeilijk 
zijn om een dergelijke restrictieve ombuiging van het begrotingsbeleid uit te voeren, vooral 
als de instabiliteit op politiek en besluitvormingsvlak en/of de onzekerheid over het 
toekomstig institutioneel kader zouden aanhouden, wat het uitstippelen en de uitvoering van 
een meerjarige coherente begrotingsstrategie zou verhinderen. 

De omvang van de door het nieuwe begrotingstraject vereiste begrotingsaanpassing kan 
geraamd worden, zowel bij de ontvangsten als bij de primaire uitgaven, via directe of meer 
indirecte (afgeleide) ramingen. 

1. Volgens het scenario opgenomen in het nieuwe Stabiliteitsprogramma wordt de 
vereiste verbetering van het primair saldo excl. vergrijzing over de periode 2007-2011 
(d.i. +1,1% van het bbp) geacht gedeeltelijk doorgevoerd te worden door een stijging 
van de ratio van de totale overheidsontvangsten (iets minder dan +0,5% van het bbp, 
waarvan +0,2% van het bbp voor de totale fiscale ontvangsten), maar voor het grootste 
deel (bijna 0,7% van het bbp) door een sterke verlaging van de ratio van de primaire 
uitgaven “excl. vergrijzing” (excl. sociale uitkeringen). De toename van de ratio van de 
overheidsontvangsten wordt geacht vanaf 2009 te volgen uit een “endogeen” proces, 
bij ongewijzigde wetgeving (71), en dus uit een globale ex ante elasticiteit van die 
ontvangsten die hoger is dan één. De “technische” hypothese die hier impliciet wordt 
weerhouden, is die van een stopzetting van het discretionair beleid van verlaging van 
de globale verplichte heffingen, en dus van een discretionaire neutraliteit ter zake 
(hypothese van “constant legislation” eerder dan van “no policy change”). 

2. Uit een afgeleide berekening blijkt dat dit traject inzake de ratio van de totale primaire 
uitgaven, alsmede de twee belangrijkste bestanddelen ervan (sociale uitkeringen en 
uitgaven excl. sociale uitkeringen), de facto maar naar alle waarschijnlijkheid een 
weinig realistische druk impliceert op de reële groei van de primaire uitgaven “excl. 
vergrijzing” van de gezamenlijke overheid. De hieronder vermelde “bruto marge” (72) 
(gemiddeld 1,4% op jaarbasis) ligt immers ruimschoots lager dan de historische reële 
groei die gedurende de laatste 8 à 10 jaren waargenomen werd (2,6%); deze 
brutomarge blijft overigens (met ongeveer 2,4%) aanzienlijk onder de verwachte reële 
groei voor 2007-2011 excl. nieuwe initiatieven (of bij “ongewijzigd beleid”), zoals zij kan 
ingeschat worden op basis van de nieuwe Vooruitzichten op middellange termijn 
(2008-2013) van het FPB. In werkelijkheid komt deze theoretische “bruto marge” excl. 
“endogene” evoluties, eigenlijk overeen met een aanzienlijk en duurzaam negatieve 
“netto marge” (ten belope van ongeveer -1% per jaar globaal zonder precisering van de 
verschillende overheidsgeledingen). 

 
 
 
 

Tabel 35 

                                                 
71 Het begrip “ongewijzigde wetgeving” komt niet noodzakelijk overeen met het begrip “ongewijzigd beleid”. In 

het verleden bestond het fiscale (en parafiscale) beleid uit een discretionaire verlaging van de verplichte 
heffingen op de factor arbeid, zelfs als de vertaling van dit beleid in de waargenomen cijfers gedeeltelijk 
verhinderd of geneutraliseerd werd door een ex ante elasticiteit van die heffingen hoger dan één en/of de 
compenserende fiscale maatregelen vooral bij de indirecte belastingen. 

72 Deze “marges” werden berekend op basis van een deflator die voortvloeit uit een gewogen gemiddelde 
van de gezondheidsindex (als benadering van de indexeringsindex van de overheidsbezoldigingen en 
sociale uitkeringen in geld) en van de nationale consumptieprijsindex. Teneinde een “echte” marge te 
berekenen, excl. “eenmalige” invloeden en excl. “endogene” evoluties van de investeringen van de lokale 
overheden, worden de vertrekbasis 2007 inzake primaire uitgaven excl. vergrijzing en de ratio voor 2011 
bovendien verlaagd met respectievelijk 0,2% van het bbp (de geraamde weerslag van de eenmalige 
uitgaven van 2007) en 0,1% van het bbp (voor de endogene cyclische verhoging van de investeringen van 
de lokale overheden). 
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De afgeleide “marges” (72) van de reële groei van de primaire uitgaven volgens het 
scenario van het nieuwe Stabiliteitsprogramma 

 
(Gecorr.) impliciete marges van de reële
    groei van de primaire uitgaven (GO) 2007-11 2007-09 2009-11

* Totale primaire uitgaven 2,0% 2,1% 1,9%

   + Sociale uitkeringen 2,6% 2,9% 2,3%
   + Andere PRU (excl. vergrijzing) 1,4% 1,4% 1,4%

Jaargemiddelden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
3. Hoewel het nieuwe traject onbetwistbaar een duidelijke “versoepeling” is ten opzichte 

van het vorige, zullen belangrijke discretionaire inspanningen noodzakelijk zijn. Het 
vorige Stabiliteitsprogramma (eind 2006) vereiste een verbetering van het 
vorderingensaldo met 0,6% van het bbp tussen 2008 en 2011 (in 3 jaar tijd, namelijk 
0,2% van het bbp per jaar), als vervolg op een verbetering met 0,5% van het bbp die 
geacht werd geboekt te zijn geweest gedurende de twee voorgaande jaren (tussen 
2006 en 2008). In het nieuwe Programma zal die vereiste verbetering eveneens in 3 
jaar voortaan 1,0% van het bbp bedragen (dus 0,4% meer dan voordien), en volgend 
op een aangenomen verslechtering met 0,3% van het bbp in de periode 2006-2008 
(73), voor zover het evenwicht 2008 effectief bereikt wordt. De vereiste inhaalbeweging 
is aldus slechts geconcentreerd op de laatste drie jaren van de verslagperiode die 
bovendien beïnvloed wordt door de in 2009 en 2011 geplande verkiezingen.  

Het Stabiliteitsprogramma 2008-2011 van de regering stelt uiteindelijk een nieuw traject voor 
inzake te bereiken begrotingssaldi, dat lager ligt dan het door de Afdeling voorgestelde 
traject, zelfs als het eerst genoemde traject, vanaf 2009 en vooral aan het einde van de 
periode, in principe zeer nauw zal aansluiten bij het traject van de Afdeling. De vereiste 
“instrumenten en middelen” om een dergelijk traject na te leven, worden echter nergens 
vermeld, noch in termen van verbintenissen inzake coherente tussentijdse doelstellingen, 
noch in termen van een gekwantificeerde uitsplitsing van de aanpassingsinspanningen over 
de twee grote entiteiten en hun subsectoren.  

Uit de uitvoerige analyse van het illustratieve traject van het nieuwe Stabiliteitsprogramma 
blijkt enkel dat, zelfs als wordt uitgegaan van een geleidelijke endogene stijging van de ratio 
van de overheidsontvangsten (ten belope van ongeveer 0,5% van het bbp in 4 jaar (74)), en 
van een weinig realistische hypothese inzake relatieve prijzen (zie infra), de “groeimarge” 
van de totale primaire uitgaven beperkt zou zijn tot gemiddeld 2,0% in 2007-2011 (4 jaar), 
2,6% voor de uitgaven voor sociale uitkeringen (75) en slechts 1,4% voor de uitgaven excl. 
sociale uitkeringen (excl. vergrijzing). 

                                                 
73 Van een in 2006 uiteindelijk waargenomen effectief overschot van 0,3% van het bbp naar een in 2008 

beoogd evenwicht. 

74 De niet-realisatie in 2007 van eenmalige maatregelen bij de niet-fiscale ontvangsten en de netto kost in 
2007 van de effectiseringsverrichtingen zouden in feite meer dan integraal gecompenseerd worden door 
deze “endogene” stijging (bij zogenaamde ongewijzigde fiscale en sociale wetgeving vanaf 2009). Deze 
“endogene” stijging kan echter hoog lijken in vergelijking met de duidelijk lagere “endogene” stijging met 
ongeveer 0,2% van het bbp die voorzien wordt in de jongste meerjarenvooruitzichten van het Federaal 
Planbureau. 

75 Dit cijfer van 2,6% is zelf aanzienlijk lager dan het percentage (2,9%) dat in juli 2007 door de Afdeling 
vastgelegd werd (zie Tabel 25, blz.79) voor dezelfde periode, op basis van de meest recente ramingen van 
de SCvV (mei 2007). 
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III.2.2 De financiering en de middellangetermijnvooruitzichten van 
het Zilverfonds 

In 2008 zal er geen storting in het Zilverfonds plaats hebben, vermits er wordt uitgegaan van 
een eerder structureel begrotingsevenwicht (een beoogd vorderingensaldo van 0% bbp), 
terwijl de wet op het Zilverfonds voorziet in een storting die overeenkomt met een overschot 
van de GO van 0,5% van het bbp. Toch zal de portefeuille verder groeien dit jaar en dit door 
de gekapitaliseerde intresten (687,5 miljoen EUR). Aldus zou het vermogen van het Fonds 
eind 2008 16,2 miljard EUR (4,7% van het bbp) bedragen. 

In het nieuwe Stabiliteitsprogramma 2008-2011 van april 2008 wordt voorzien dat vanaf 
2009, na een structureel evenwicht in 2008, stapsgewijs structurele overschotten worden 
opgebouwd die zouden moeten oplopen tot minstens 1% van het bbp in 2011. Aldus zou na 
een aanvankelijke afwijking, tegen het einde van de legislatuur de te bereiken doelstelling 
inzake vorderingensaldo dicht aanleunen bij de doelstelling opgenomen in de aangepaste 
wet op het Zilverfonds, die tevens werd geïntegreerd in het genormeerd scenario van de 
afdeling in haar Advies van maart 2007. De doelstelling voor 2011 ligt nog 0,1% bbp lager 
dan deze opgenomen in de Zilverfondswet. 

Vooralsnog (zoals in het Stabiliteitsprogramma 2008-2011) wordt geen rekening gehouden 
met eventuele opbrengsten uit privatiseringen of andere verrichtingen die de schuldgraad 
doen dalen zonder weerslag op het vorderingensaldo (maatregelen “buiten 
vorderingensaldo”). Wel wordt het Zilverfonds hoe dan ook eveneens met 
beleggingsopbrengsten (intrestkapitalisaties) gefinancierd. Zelfs als er geen toewijzing is van 
vorderingenoverschotten, is het toch best mogelijk dat het vermogen van het Zilverfonds in 
% bbp niet daalt, voor zover de intrestvoet (=kapitalisatievoet) (hier verondersteld 4,5%) niet 
lager is dan de nominale groeivoet van het bbp. 

Terwijl het in de Wet op het ZF voorgeschreven financieringstraject van het ZF volledig 
overeenkwam met het normatieve budgettaire traject inzake vorderingensaldo van de GO uit 
het Stabiliteitsprogramma 2007- 2010 van december 2006, geldt die overeenkomst niet meer 
ten opzichte van het Stabiliteitsprogramma 2008-2011. Het verschil inzake traject van het 
vorderingensaldo tussen het huidige en het vorige Stabiliteitsprogramma zal afnemen van -
0,5% bbp in 2008 tot -0,1% bbp in 2011. Cumulatief zal daardoor echter de schuldafbouw 
trager verlopen gedurende de ganse periode. 
 

 Tabel 36 
Doelstellingen inzake vorderingsaldi en financieringstraject van het Zilverfonds 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(1) Wet ZF 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
(2) Real. (2007) en Stab.progr.08-11 -0,2 0,0 0,3 0,7 1,0
Verschil inzake vord.saldo (1-2) -0,5 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1
Port. ZF in mld euro, op basis van (2)(a) 14,7 15,5 16,2 18,0 21,4 26,3 32,7
Idem, in % bbp (b) 4,6 4,7 4,7 5,0 5,7 6,8 8,1
Port. ZF in mld euro, op basis van vorig Stab. progr. 14,7 16,3 18,8 22,1 26,5 32,0 38,7
Idem, in % bbp (c) 4,6 4,9 5,4 6,1 7,1 8,2 9,5
Verschil: (b) - (c) 0,0 -0,2 -0,8 -1,2 -1,4 -1,5 -1,5

a) Voor 2007 gebaseerd op een effectieve storting van 0,05% bbp (op kasbasis) 
Bron: Wet ZF, Stabiliteitsprogramma 2008-2011 en eigen berekeningen 

  94



Uitgaande van de reële portefeuille eind 2006 van 14,66 miljard euro (4,6% van het bbp) zou 
op basis van het oude Stabiliteitsprogramma 2007-2010 (76) het vermogen eind 2011 8,2% 
van het bbp hebben bedragen. Uitgaande van de reële portefeuille eind 2007 van 15,49 
miljard euro (4,7% van het bbp) - dus zonder storting in 2007- zou het vermogen eind 2011 
op basis van het nieuwe Stabiliteitsprogramma 2008-2011 maar 6,8% van het bbp bedragen. 
Aldus leidt het niet behalen van het beoogde overschot in 2007 en de overschakeling 
op het budgettair soepeler traject van het nieuwe Stabiliteitsprogramma tot een 
verminderde reserveopbouw van het Zilverfonds van 1,5% van het bbp eind 2011. 
 
Als gevolg van die tragere daling van de schuldgraad volgens de Maastrichtdefinitie wegens 
de geringere vorderingenoverschotten en ermee gepaard gaande vertraagde 
vermogensopbouw van het ZF zou het mogelijk kunnen zijn dat dan misschien slechts één 
jaar later beroep zal kunnen gedaan worden op het belegde kapitaal van het ZF voor 
uitgaven aan wettelijke pensioenen. Er is immers voorschreven dat de opname uit het ZF 
voor de dekking van de meerkosten aan wettelijke pensioenen pas mag gebeuren na 2010 
en wanneer de schuldgraad onder het niveau van 60% van het bbp zal zijn gedaald. 
 
Op basis van het traject voorgeschreven in het Stabiliteitsprogramma 2008-2011 zou de 
schuldgraad dalen tot 71,1% van het bbp eind 2011. In de zuivere veronderstelling dat vanaf 
2012 opnieuw wordt aangesloten op het genormeerd budgettair traject van de Afdeling van 
maart 2007 (77) en op basis van een jaarlijks bedrag van KVD van 0,2% van het bbp, zou de 
Maastrichtschuldgraad met een jaarlijks afnamepercentage van 4,2% van het bbp in 2012-
2014 het niveau van 60% bereiken in 2014, zodat vanaf 2015 geput kan worden uit het 
vermogen van het Zilverfonds. 
 
Vergelijkenderwijs kan er hierbij nog op gewezen worden dat in het eerste ontwerp van 
financieringstraject van het op te richten Zilverfonds uit 2000 (78), de schuldgraad reeds in 
2012 onder de 60% zou zijn gedaald. In het vroeger gehanteerde scenario van de Afdeling 
van het Advies van juli 2004 zou de schuldgraad op basis van andere vorderingensaldi in 
2014 nipt onder de 60%-grens van het bbp dalen, zodat de activering van het ZF voor de 
dekking van de meerkosten van de wettelijke pensioenen dus eveneens in 2015 zou kunnen 
beginnen, in hetzelfde jaar dus als in het hier geboden traject gebaseerd op het 
Stabiliteitsprogramma 2008-2011 en het genormeerd traject van de Afdeling van maart 2007.  

                                                 
76 Dus met een storting van 0,3% van het bbp in 2007. 

77 In de periode 2012-2015 zou de Maastrichtschuldgraad dan wegens de stijgende grotere 
vorderingenoverschotten opnieuw duidelijk vlugger afnemen dan in de periode gedekt door het 
Stabiliteitsprogramma 2008-2011. 

78 Toespraak gehouden op de Algemene vergadering van de federale en gewestelijke Inspecteurs van 
Financiën, “De toekomst moet de begroting van vandaag bepalen”, Van de Lanotte, J., Terhulpen, 10 mei 
2000. In dit voorstel van tijdpad van spijziging van het Zilverfonds was er evenwel nog geen voorwaarde 
ingevoegd met betrekking tot de stortingen. Tevens waren er in dat toenmalige voorstel van tijdpad reeds 
opnames uit het ZF voorzien vanaf 2006. 
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Begrotingstechnisch zal het beroep op het vermogen voor de betaling van 
vergrijzinggebonden uitgaven dan als volgt (kunnen) geschieden (79). De aanwending van 
de reserves van het ZF vormt het spiegelbeeld van de vorming van de reserves: terwijl bij dat 
laatste de netto weerslag op de Staatsschuld nihil is, maar de Maastrichtschuld afneemt, is 
bij het eerste de netto weerslag op de Staatsschuld eveneens nihil (80) maar verhoogt de 
Maastrichtschuld doordat minder activa van het Zilverfonds in mindering kunnen worden 
gebracht van de nominale overheidsschuld. Uiteraard beïnvloeden de meerkosten aan 
pensioenuitgaven (waartoe de dotatie van uit het Zilverfonds wordt aangewend) het 
vorderingensaldo negatief. 

Tenslotte moet er nog op gewezen worden dat de toewijzingen afkomstig van operaties die 
enkel de schuld verminderen zonder verdere impact op het vorderingensaldo (eenmalige 
ontvangsten) tot 2010 zullen beperkt worden tot 250 miljoen euro per jaar en daarna tot 500 
miljoen euro per jaar. Om te vermijden dat de omvang van de stortingen beïnvloed zal 
worden door sterke conjunctuurschommelingen, zullen indien de reële economische groei 
gedurende twee opeenvolgende jaren lager zou zijn dan 2% of hoger zou zijn dan 3% bbp, 
afwijkende regels gelden. Dan kunnen, na advies van de Afdeling Financieringsbehoeften 
van de overheid van de HRF, de vermelde bedragen respectievelijk verhoogd of verlaagd 
worden (krachtens art. 27 §3. van de aangepaste wet op het Zilverfonds van 20 december 
2005). Gelet op de huidige vooruitzichten inzake reële bbp-groei, die zowel dit als volgend 
jaar lager zouden zijn dan 2%, is het best mogelijk dat op die afwijking een beroep zal 
gedaan worden. 

III.3 Een geactualiseerde raming van de «aanpassingskost» 

III.3.1 De jaren 2008-2009 

De omvang van de vereiste discretionaire budgettaire en fiscale aanpassing is waarschijnlijk 
nog onderschat in het Stabiliteitsprogramma 2008-2011, omwille van het weerhouden van 
macro-financiële hypothesen die naar alle waarschijnlijkheid te optimistisch zijn, niet alleen 
inzake reële groei in 2008-2009, maar ook en vooral inzake waargenomen inflatie 
(consumptieprijzen) en onrechtstreeks inzake relatieve prijzen (of interne 
ruilvoetontwikkelingen). 

De verwachte gecumuleerde reële groei voor beide jaren 2008-2009 wordt aldus op 3,9% 
vastgelegd, terwijl de Europese Commissie onlangs haar vooruitzichten voor België 
neerwaarts heeft herzien (3,2% in twee jaren) en het IMF, dat nog pessimistischer is, in 
maart 2008 zijn vooruitzichten voor België reeds neerwaarts had herzien op slechts 2,6% 
voor twee jaar. Meer recentelijk hebben de jongste vooruitzichten op middellange termijn van 
het FPB deze gecumuleerde groei 2008-2009 herraamd op 3,4%, wat 0,2% hoger is dan het 
cijfer van de Europese Commissie, maar nog 0,5% lager ligt dan de hypothese van het 
Stabiliteitsprogramma.  

                                                 
79 Zie: Bijlage 2, De werking van het Zilverfonds, (Afbouw van reserves, blz. 60-61) uit het vermelde Advies 

van de Afdeling van maart 2007 

80 Er is de tegengestelde beweging van enerzijds de terugbetaling van de ZF-effecten en anderzijds de 
afname van thesauriemiddelen en/of de herfinanciering door nieuwe staatsleningen. 
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Zoals reeds vermeld, dient ook te worden genoteerd dat de in het nieuwe 
Stabiliteitsprogramma gebruikte hypothesen inzake inflatie (van de consumptieprijzen) en 
vooral inzake relatieve prijzen (81) moeten beschouwd worden als zeer (te) gunstig, in het 
bijzonder opnieuw in 2008-2009, met als gevolg een waarschijnlijk aanzienlijke 
onderschatting van de opwaartse druk op de waargenomen ratio van de primaire 
overheidsuitgaven. Er dient aan herinnerd te worden dat, wanneer het grootste deel van de 
primaire overheidsuitgaven de facto rechtstreeks of onrechtstreeks gebonden is aan een 
indexeringsindex (die zelf afgeleid is van de gezondheidsindex), een (gunstige of 
ongunstige) variatie van de relatieve prijzen een weerslag op het begrotingssaldo heeft die 
analoog is met die van een reëel groeiverschil (variatie van de output-gap). Wanneer de 
consumptieprijzen (of de ermee verbonden gezondheidsindex) bijvoorbeeld 0,5% meer 
stijgen dan vooropgesteld, bij ongewijzigde bbp-deflator, dan wordt de globale nominale ratio 
van de primaire uitgaven, bij ongewijzigd uitgavenvolume, verhoogd met 0,2% van het bbp 
(ongeveer 700 miljoen euro), en verslechtert het primair saldo (en het vorderingensaldo) in 
dezelfde mate. 

Voor beide variabelen (groei en relatieve prijzen) geeft de onderstaande tabel ter informatie 
een vergelijking van de hypothesen 2008-2009 van het Stabiliteitsprogramma (STABPR), 
van de jongste Europese vooruitzichten (EURCOM) (82) en ten slotte van het FPB (FPB-MT 
– Vooruitzichten op Middellange Termijn 2008-2013). Deze tabel geeft ook de geraamde 
begrotingsweerslag weer (kolommen G en H) (83) – of de bijkomend vereiste budgettaire 
aanpassingen , wat op hetzelfde neerkomt – die eind 2009 voortvloeien uit de gecumuleerde 
verschillen van die twee gecombineerde variabelen, respectievelijk volgens de scenario’s 
“EURCOM” en “FPB-MT”, ten opzichte van het scenario “STABPR”. De geformaliseerde 
verantwoording van de hier ontwikkelde redenering vindt u in bijlage. 

 

Tabel 37 
Geraamde begrotingsweerslag 2008-2009 van de verschillen in reële groei  (bbp) 

en in relatieve prijzen 
 

Vergelijking macro scenario's % gecumuleerde groei 2008-2009 (2 jaar)

   & budgettaire weerslagen Stab.prog. Eur.Comm. FPB-MT Verschil Eur.Comm. FPB-MT
A B C D=B-A E=C-A F=C-B G (/D) H (/E)

Bbp vol. (1) 3,9% 3,2% 3,4% -0,7% -0,5% 0,2% -0,4% -0,3%

Bbp-deflator (Py) (2) 4,8% 4,7% 5,4% -0,1% 0,6% 0,7%
Consumptieprijzen (Cp) (3) 4,6% 5,9% 5,8% 1,3% 1,2% -0,1%
Rp = Py-Cp (4)=(2-3) 0,1% -1,2% -0,4% -1,3% -0,5% 0,8% -0,6% -0,2%

Gecorr. groei rel. prijzen (5)=(1+4) 4,1% 2,0% 3,0% -2,1% -1,1% 1,0% -1,0% -0,5%

Budgett. weerslag, % bbp

Noot: Om de leesbaarheid te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal. 

                                                 
81 Consumptieprijzen ten opzichte van de bbp-deflator. 

82 European Commission, Economic Forecast – Spring 2008. 

83 De elasticiteit ten opzichte van de “gecorrigeerde” groei wordt hier voorzichtigheidshalve vastgelegd op 
0,45, wat iets lager ligt dan het cijfer dat voor België gebruikt wordt door de diensten van de Europese 
Commissie. 
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Wat de reële groei betreft en ten opzichte van de hypothesen van het Stabiliteitsprogramma, 
bedraagt het negatieve gecumuleerde verschil in twee jaar 0,7% volgens het scenario 
“EURCOM” (kolom D) en 0,5% volgens het scenario “FPB-MT” (kolom E). Inzake relatieve 
prijzen bedraagt het negatieve gecumuleerde verschil 2008-2009 ten opzichte van de 
hypothesen van het Stabiliteitsprogramma volgens het scenario “EURCOM” niet minder dan 
-1,3% (kolom D) en volgens het scenario “BFP-MT2008” iets minder, hetzij -0,5% (kolom E). 

In totaal (laatste regel) ligt de (voor de relatieve prijzen) gecorrigeerde reële groei volgens 
het scenario “EURCOM” de helft lager dan die van het Stabiliteitsprogramma, hetzij 
gemiddeld 1,0% op jaarbasis in 2008-2009 tegen iets meer dan 2,0% in het 
Stabiliteitsprogramma. Het scenario van de jongste Vooruitzichten van het FPB houdt het 
midden tussen die twee scenario’s, met een gecorrigeerde gemiddelde jaarlijkse groei van 
1,5% (3% in twee jaar – kolom C), wat 0,5% per jaar lager is dan impliciet vervat in het 
illustratieve traject van het nieuwe Stabiliteitsprogramma. 

In termen van daaruit voortvloeiende negatieve begrotingsweerslag en dus, ten opzichte van 
de hypothesen van het Stabiliteitsprogramma, van in 2008-2009 te leveren bijkomende 
inspanningen om het uitgestippelde traject inzake vorderingensaldi na te leven, liggen de 
cijfers tussen 0,5% van het bbp in twee jaar in het gunstigste geval (FPB-MT2008) en 1,0% 
van het bbp volgens de minder gunstige vooruitzichten van de Europese Commissie 
(EURCOM). 

III.3.2 Herziene vooruitzichten 2007-2011 en ermee verbonden 
nodige budgettaire aanpassingen 

Ter illustratie vergelijkt de onderstaande tabel het macro-economische scenario waarop het 
“Stabiliteitsprogramma” 2007-2011 is gebaseerd, met een “alternatief” scenario dat voor 
dezelfde periode voortvloeit uit de jongste macro-economische Vooruitzichten op 
middellange termijn van het FPB (2008-2013). Dit laatste scenario blijft natuurlijk zelf 
voorwaardelijk in de mate dat wordt uitgegaan van de “technische” hypothese van een bijna 
ongewijzigde prijs in USD per vat Brent, amper hoger dan 100 USD tot en met 2010. Dit 
impliceert met name een snelle daling van de inflatie op de consumptie tot ongeveer 2% 
vanaf 2009 (84), alsmede een veronderstelde gevoelige conjuncturele opleving in 2010-2011 
(+2,35% voor de gemiddelde jaarlijkse groei), wat ruimschoots de matige vertraging van 
2008-2009 neutraliseert (gemiddeld +1,7%).  

Over de hele periode van de 4 betreffende jaren ligt de veronderstelde reële groei van het 
Stabiliteitsprogramma zelfs marginaal lager dan die van de Vooruitzichten van het FPB. 
Alleen de evolutie van de relatieve prijzen verschilt, en nog vooral in 2008 (en in mindere 
mate in 2009).  

Na correctie van de reële groei van het bbp voor de relatieve prijseffecten bekomt men aldus 
de opvallendste verschillen tussen beide macro-economische scenario’s, in het bijzonder 
betreffende de eerste twee jaar. 
 

                                                 
84 Volgens het scenario van de jongste Vooruitzichten op middellange termijn van het FPB, worden de 

Belgische externe ruilvoetontwikkelingen geacht te verbeteren met 0,3% gedurende de jaren 2009-2010, 
wat de in 2008 voorziene verslechtering ter zake voor de helft neutraliseert en aldus de daaruit 
voortvloeiende schok inzake aanbod en relatieve prijzen beperkt. 
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1. Voor de jaren 2008-2009 bedraagt de gecorrigeerde reële groei gemiddeld nog maar 
1,6% volgens het scenario “FPB-MT2008”, tegen 2,1% in het Stabiliteitsprogramma, 
wat een gemiddeld jaarverschil is van iets meer dan 0,5% (waarvan iets minder dan de 
helft bij de relatieve prijzen).  

2. Voor de twee volgende jaren (2010-2011) is de vergelijking omgekeerd. De (voor de 
relatieve prijzen) gecorrigeerde reële groei stijgt van gemiddeld 2,1% in het 
Stabiliteitsprogramma tot 2,3% in de Vooruitzichten van het FPB, wat een gemiddelde 
toename is van 0,2%.  

Tabel 38 
Vergelijking van de jaarlijkse marges voor de reële groei van de primaire uitgaven 

Stabiliteitsprogramma 2008 Gemiddeld jaarlijks verschil

2008-09 2010-11 2008-11 2008-09 2010-11 2008-11 2008-09 2010-11 2008-11

Bbp in volume (1) 2,0% 2,0% 2,0% 1,7% 2,3% 2,0% -0,3% 0,3% 0,0%

Relatieve prijzen "Rp" (2) 0,1% 0,1% 0,1% -0,1% 0,0% -0,1% -0,3% -0,1% -0,2%

"Reëel" bbp (gecorr. Rp) (3)=(1-2) 2,1% 2,1% 2,1% 1,6% 2,3% 2,0% -0,5% 0,2% -0,1%

Impliciete reële groeivoeten afgeleid van de primaire uitgaven, gecorrigeerd voor "one shots" (2007) en investeringscyclus LO (2011)

2008-09 2010-11 2008-11 2008-09 2010-11 2008-11 2008-09 2010-11 2008-11

Totaal 2,1% 1,9% 2,0% 1,6% 2,1% 1,8% -0,6% 0,2% -0,2%

* Sociale uitkeringen (vergrijzing) 2,9% 2,3% 2,6% 2,9% 2,3% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0%
* Excl. sociale uitkeringen 1,4% 1,4% 1,4% 0,2% 1,8% 1,0% -1,2% 0,4% -0,4%

FPB - MT2008

Noot: Om de leesbaarheid  te bevorderen worden de cijfers afgerond op één decimaal. Om die reden kan de som van de 
bestanddelen van een variabele, of de jaarlijkse variaties ervan, verschillen van het in de tabel vermelde totaal.  

In het kader van een scenario inzake de evolutie van de primaire saldi, de ratio van de 
overheidsontvangsten en de reële uitgaven voor sociale uitkeringen (“vergrijzing”), dat 
hetzelfde wordt geacht als dit van het Stabiliteitsprogramma, leidt de alternatieve berekening 
van de “marges” inzake primaire uitgaven, die wordt gebaseerd op het macro-economische 
scenario van de jongste Vooruitzichten op middellange termijn van het FPB (scenario “FPB-
MT2008”) “mechanisch”, voor de hele periode 2008-2011, tot een grotere noodzaak tot 
vermindering van de reële groei van de totale primaire uitgaven en a fortiori van de primaire 
uitgaven “excl. sociale uitkeringen”. 

 

• In 2008-2009 (gemiddeld) wordt de reële groeimarge van de totale primaire uitgaven 
verlaagd met bijna 0,6% per jaar (van 2,1% per jaar tot slechts 1,6%); in de 
hypothese van een ongewijzigde reële groei van de sociale uitkeringen, zakt de reeds 
lage marge voor de andere uitgaven (excl. sociale uitkeringen) van +1,4% tot slechts 
+0,2% (een “toelaatbare” gemiddelde reële groei van nagenoeg nul, zonder 
precisering van de verschillende overheidsgeledingen). 

• In omgekeerde zin maakt het veronderstelde sterkere conjunctuurherstel in 2010-
2011, na de duidelijke conjuncturele inzinking van 2008-2009, het mogelijk om de 
nodige aanpassingen enigszins te versoepelen, met een bijkomende jaarlijkse 
groeimarge van 0,2% en 0,4% respectievelijk voor de totale primaire uitgaven en de 
uitgaven excl. sociale uitkeringen. Wat de uitgaven excl. sociale uitkeringen betreft, 
zou de “toelaatbare” marge aldus tot 1,8% stijgen, wat nog gevoelig lager is dan de 
historische waargenomen percentages van de laatste 8 à 10 jaren (2,6%), en dan de 
ter zake geraamde “spontane of endogene” toekomstige evoluties (ongeveer 2,4%), 
excl. nieuwe initiatieven in 2008-2011. 
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• Over de hele vierjarige cyclus (2008-2011), en enkel als gevolg van de ongunstiger 
invloed van de relatieve prijzen (85), zouden de reële “groeimarges” van de totale 
primaire uitgaven met bijna 0,2% per jaar moeten worden verlaagd (1,8% in plaats 
van 2,0%, wat 0,8% per jaar lager is dan de gemiddelde realisaties van de laatste 10 
jaren); de reële “groeimarges” van de primaire uitgaven excl. sociale uitkeringen 
zouden, nog steeds in de hypothese van een gegeven traject van sociale uitkeringen, 
verlaagd worden met gemiddeld 0,4% per jaar (amper 1,0% per jaar in plaats van 
ongeveer 1,4% volgens het scenario van het Stabiliteitsprogramma). 

 
BESLUIT 
 
Het probleem dat wordt gesteld zowel door de begroting 2008 als door het nieuwe 
Stabiliteitsprogramma, is dus drieledig. 

1. De bovengenoemde begroting en Stabiliteitsprogramma bekrachtigen momenteel de 
in 2007 waargenomen structurele ontsporing waarvan de onderliggende elementen in 
Hoofdstuk I werden uiteengezet. Bovendien bevat de begroting 2008, die weliswaar 
opgemaakt werd in moeilijke politieke omstandigheden en met vertraging ten opzichte 
van de normale kalender, onvoldoende structurele maatregelen om deze ontsporing 
nog maar gedeeltelijk te compenseren, en nog maar om een aanzet te geven tot een 
duurzame inhaalbeweging ten opzichte van de doelstelling op middellange termijn die 
nagenoeg werd behouden (een overschot van minimum 1% van het bbp in 2011). 

2. De impliciete marges die voor de groei van de primaire uitgaven excl. vergrijzing  
afgeleid zijn uit het “illustratieve” begrotingstraject van het Stabiliteitsprogramma, zijn 
op hun minst uiterst beperkt – betekenen zelfs een breuk met de in het recente 
verleden waargenomen  evoluties – en impliceren radicale besnoeiingen in deze 
uitgaven. 

3. Deze marges zijn bovendien in 2008-2009 nog ruimschoots overschat, rekening 
houdend met de neerwaartse herzieningen van de reële groeivooruitzichten voor 
2008-2009 en vooral met de weinig realistische hypothesen die in het 
Stabiliteitsprogramma werden weerhouden inzake inflatie en, onrechtstreeks, inzake 
relatieve prijzen. Gemiddeld over de tweejarige periode 2008-2009 zou de (voor de 
relatieve prijzen) “gecorrigeerde” reële groei overschat zijn met ongeveer 1% per jaar 
volgens de jongste vooruitzichten van de Europese Commissie, en met 0,5% per jaar 
volgens de jongste Vooruitzichten op middellange termijn van het FPB. Die 
overschatting beperkt in dezelfde mate, bij een ongewijzigd verondersteld traject van 
de ratio van de overheidsontvangsten, de “toelaatbare” reële groei van de totale 
primaire uitgaven.  

                                                 
85 Over de hele vierjarige cyclus is gebleken dat het jaarlijkse groeiverschil uiteindelijk relatief beperkt en zelfs marginaal 

positief is (afgerond nagenoeg 0,0%). 
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Het verder uitstellen van het traject inzake de opbouw van structurele 
begrotingsoverschotten wijst op de toenemende moeilijkheid voor de Belgische regeringen 
om de aangekondigde officiële strategie van geleidelijke en ten minste gedeeltelijke 
prefinanciering van de budgettaire kost van de vergrijzing te verzoenen met de permanente 
afwegingen op korte termijn inzake begrotingsbeheer. Dit beheer op korte termijn kadert 
immers in een context van politieke instabiliteit en van concurrerende en onverenigbare 
aanspraken op de beschikbare overheidsmiddelen, zowel inzake nieuwe fiscale en 
parafiscale verlagingen en/of inzake bijkomende primaire uitgaven (met name voor sociale 
materies). De politieke onzekerheid en de moeilijkheden om een opnieuw stabiel 
institutioneel en budgettair kader te bepalen, waarin de verdeling van de budgettaire kost van 
de vergrijzing zal kunnen georganiseerd en beheerd worden, bedreigen de onmisbare 
verankering van de begrotingsstrategie ter voorbereiding van de vergrijzing.  Een dergelijke 
koers zal de jonge generaties met de volledige kost van de vergrijzing opzadelen, een 
politieke keuze die weinig oordeelkundig en weinig billijk lijkt. 

De herraming van de budgettaire kost van de vergrijzing, die deze zomer zal plaatsvinden op 
basis van nieuwe socio-demografische projecties op middellange en lange termijn, zal 
aanleiding geven tot een globale nieuwe evaluatie van de strategie ter voorbereiding van de 
begrotingsweerslag van de schok van de vergrijzing. 
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BIJLAGE I  METHODOLOGISCHE TOELICHTING 
BIJ HOOFDSTUK I 

Tenzij anders vermeld, stemmen de hier geanalyseerde vorderingensaldi overeen met de op 
het Europees vlak gebruikte definitie van de Procedure inzake Buitensporige 
Overheidstekorten (EDP in het Engels), die ook gebruikt wordt voor de 
Stabiliteitsprogramma’s en voor de begrotingsopmaak. Er dient vermeld dat het “EDP” 
concept van ‘begrotingssaldo’ (vorderingensaldo) marginaal afwijkt van de betekenis dat het 
heeft in de nationale boekhouding volgens de ESR95-methodologie.  Het verschil tussen 
beide definities ligt bij de behandeling van de renteswaps en beïnvloedt de analyse van de 
primaire saldi en de bestanddelen daarvan dus niet. 

Vroeger werd aan dit verschil - dat positief is voor het vorderingensaldo volgens EDP – 
weinig belang gehecht omdat het marginaal was (minder dan 0,05% van het bbp). Het 
belang ervan is echter gaan toenemen, eerst in 2004 toen het bijna 0,1% van het bbp 
bedroeg, en vervolgens in 2005 met meer dan 0,1% van het bbp. In 2006 is het 
teruggevallen op minder dan 0,1% van het bbp en in 2007 zou het nog minder bedragen en 
opnieuw onder de 0,05% van het bbp liggen (of afgerond 0,0% van het bbp). 
 
De effectieve overheidsontvangsten en primaire uitgaven “in HRF-definitie” 

Zoals in het vorige Verslag (juli 2007) wordt de voorstellingswijze van de gegevens in 
ESR95-EDP-termen op vier belangrijke punten gewijzigd ten opzichte van de synoptische 
tabellen van het INR, om beter overeen te stemmen met de begrippen ‘effectieve uitgaven’ 
en ‘effectieve ontvangsten’ van de Gezamenlijke Overheid (GO) en van de verschillende 
Entiteiten en niveaus van begrotingsoverheid. 

1. Zoals vroeger in de Adviezen van de Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de 
overheid’ van de Hoge Raad van Financiën (HRF) het geval was, houden de cijfers 
hier geen rekening met de ‘toegerekende sociale bijdragen’, om elke dubbeltelling bij 
de primaire uitgaven te vermijden (86). De overheidsontvangsten worden dus beperkt 
tot de effectieve ontvangsten (excl. toegerekende bijdragen) en parallel daarmee 
worden ook in de overheidsbezoldigingen de toegerekende bijdragen niet 
opgenomen (zoniet zou het tegengewicht van deze laatste een tweede maal in de 
sociale uitkeringen in geld voorkomen). Die dubbele correctie (bij de ontvangsten en 
bij de uitgaven) is dus volkomen neutraal op het vlak van de begrotingssaldi. 

2. De niet-fiscale ontvangsten daarentegen worden verhoogd met de ontvangsten uit de 
verkopen van materiële en immateriële activa (gebouwen, vaste activa, terreinen, 
licenties, enz. ) die in het ESR95 geboekt worden als negatieve kapitaaluitgaven 
(desinvesteringen). Symmetrisch daarmee worden de primaire kapitaaluitgaven 
‘gebruteerd’ met een overeenkomstig bedrag. De hier in aanmerking genomen 
bedragen komen rechtstreeks uit de gedetailleerde nationale rekeningen en hebben 
eveneens geen invloed op het vorderingensaldo. 

                                                 

86 De aan de toegerekende sociale bijdragen gebonden primaire uitgaven zouden immers tweemaal 
aangerekend worden : een eerste keer bij de overheidsbezoldigingen (inclusief toegerekende sociale 
bijdragen) en een tweede keer bij de sociale uitkeringen (voornamelijk pensioenen en gezinsbijslagen van 
het statutair overheidspersoneel) gebonden aan die toegerekende bijdragen. 
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3. De aan de Europese Unie afgedragen belastingontvangsten (BTW en andere), die in 
de ESR95-methodologie niet aangerekend worden in de rekeningen van de GO (87), 
worden hier opgenomen op het geaggregeerde niveau, zowel in de ontvangsten als 
in de primaire uitgaven (lopende overdrachten aan “de rest van de wereld”). Enerzijds 
wordt die “correctie” uitgevoerd om de evolutie van de totale effectieve fiscale en 
parafiscale druk te kunnen evalueren, anderzijds kunnen zo scheeftrekkingen 
vermeden worden die het gevolg zijn van eventuele wijzigingen in de 
financieringswijze en de financieringsstructuur van de Europese instellingen (tussen 
de overgedragen belastingontvangsten en de budgettaire overdrachten in de vorm 
vooral van ‘BNI-middelen’). Maar om de evolutie van de finale of “eigen” primaire 
uitgaven van de Federale Overheid apart beschouwd (of, breder gezien, van Entiteit 
I) te evalueren, wordt het geheel van de budgettaire EN fiscale overdrachten naar de 
Europese instellingen echter niet meegerekend (net zomin trouwens als het geheel 
van de effectieve budgettaire en fiscale overdrachten aan Entiteit II). 

4. Sinds het Advies van juli 2007 van de Afdeling is er een nieuwe methodologische 
wijziging aangebracht in de analyse van de respectieve uitgaven en ontvangsten van 
de twee grote Entiteiten (meer specifiek van de FO, de G&G en de LO) om dichter 
aan te sluiten bij de budgettaire werkelijkheid.  De overheidspensioenen van de 
statutaire ambtenaren van de G&G (en in mindere mate die van de LO voor wat het 
gemeentelijk onderwijs betreft) die ten laste vallen van de federale overheid (FO) en 
die in ESR95-termen ‘fictief’ behandeld worden als finale primaire uitgaven van 
Entiteit II, gefinancierd via een -eveneens fictieve- begrotingstransfer door de 
Federale Overheid, worden hier rechtstreeks geboekt als finale primaire uitgaven van 
de FO (en dus van Entiteit I), en niet meer als een begrotingstransfer binnen de 
overheidsperimeter. Zowel de effectieve finale ontvangsten als de effectieve finale 
(88) primaire uitgaven van de G&G en van de LO (en van het geheel van Entiteit II) 
worden dus met dezelfde bedragen verminderd, wat natuurlijk geen invloed heeft op 
hun primaire saldi en vorderingensaldi. Bijkomend worden de door Entiteit I (hier de 
FO) ‘gestorte’ begrotingstransfers binnen de overheidsperimeter dus met diezelfde 
bedragen verminderd, maar worden hun finale primaire uitgaven ermee verhoogd. Dit 
heeft echter geen weerslag op de totale primaire uitgaven (noch op de primaire saldi, 
noch op de vorderingensaldi) van Entiteit I. 

Het gevolg van die diverse technische correcties is dat, uitgedrukt in % van het bbp, zowel 
het niveau van de ontvangsten als dat van de uitgaven globaal een zeker percentage lager 
ligt dan de overeenstemmende niveaus in de synoptische synthesetabellen gepubliceerd 
door het INR in de Overheidsrekeningen (Synoptische rekeningen). Die correcties blijven 
natuurlijk volkomen neutraal op het vlak van de primaire saldi en vorderingensaldi. Zo 
bekomt men dan een “HRF”-definitie van het niveau van de effectieve overheidsontvangsten 
en de overeenstemmende totale en/of finale primaire uitgaven (PRU). 

                                                 

87 Omdat die worden beschouwd en rechtstreeks aangerekend als eigen ontvangsten van de Europese Unie 
en niet als nationale ontvangsten die overgedragen worden aan die laatste. 

88  “Finale” primaire uitgaven van een entiteit of een gegeven budgettair overheidsniveau zijn de totale 
primaire uitgaven na aftrek van de begrotingsoverdrachten (lopende en in kapitaal) aan de andere 
overheidsniveaus. 
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In het huidige Advies werden twee bijkomende methodologische wijzigingen aangebracht, 
die men als “exogeen” kan kwalificeren – de afstemming van het INR op de zienswijze van 
Eurostat bij de behandeling van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) – de andere 
wijziging betreft de afbakening van de respectieve perimeter van Entiteit I en van Entiteit II 
(meer specifiek de SZ en de Vlaamse Gemeenschap), en meer precies de statistische 
behandeling van het “Vlaams Zorgfonds” of ZOF. 
 
De afstemming van het INR op de zienswijze van EUROSTAT bij de behandeling van 
het FSI 

Er dient aan herinnerd dat volgens de zienswijze van het INR tot in 2007 (nationale 
rekeningen 2006), het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI), dat werd opgericht bij de 
herstructurering van de NMBS op 1 januari 2005, werd ondergebracht bij de sector van de 
niet-financiële vennootschappen. Daaruit volgt dat de overname van de historische schuld 
van de NMBS door het FSI in 2005 ten belope van 7400 miljoen euro volgens die zienswijze 
niet werd beschouwd als een primaire overheidsuitgave (in dit geval een kapitaaloverdracht). 
Bijgevolg had die overname geen weerslag op het vorderingensaldo en evenmin op de 
overheidsschuld. Omgekeerd moest volgens de zienswijze van EUROSTAT dit Fonds 
worden ondergebracht in de overheidssector en moest de overname van de schuld van de 
NMBS in 2005 geboekt worden als een kapitaaloverdracht van de overheidssector naar de 
sector van de niet-financiële vennootschappen waarvan de NMBS deel uitmaakt. Het 
vorderingensaldo van de overheid verslechterde daardoor punctueel in 2005 met 2,4% van 
het bbp (negatieve “one-shot” weerslag), en het peil van de schuld verhoogde met 1,8% van 
het bbp. 

De aanvaarding door het INR in zijn overheidsrekeningen 2007 (en dit teruggaand tot en met 
2005) van de door EUROSTAT verdedigde zienswijze heeft enkele gevolgen. 

De opname van het FSI in de overheidsperimeter vanaf 2005 leidt dat jaar tot een sterke 
maar eenmalige (niet-recurrente) verslechtering van het vorderingensaldo van de GO. De 
overname van de schuld van de NMBS door de GO via het FSI wordt aldus gelijkgesteld met 
een omvangrijke “one-shot” kapitaaloverdracht (van 7,4 miljard euro of 2,4% van het bbp) 
naar de sector van de Vennootschappen (waartoe de NMBS behoort) ; die bijkomende 
uitgave verzwaart dus nagenoeg evenveel het vorderingensaldo van de GO.  

In de latere jaren noteert men in de rekeningen van het FSI aanzienlijke 
overheidsontvangsten (van de orde van 0,1% van het bbp) uit (vooral) de verkopen van 
goederen en diensten (heffingen voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur). Die 
nieuwe ontvangsten kunnen eveneens gelijkgesteld worden met een nieuwe wijziging (een 
uitbreiding) van de overheidsperimeter, zoals in 1991 met de opname van de openbare 
vervoerondernemingen (TEC, MIVB, de Lijn, enz.) in de overheidsperimeter, of in 2002 met 
een gelijkaardige opname van de openbare radio- en televisiemaatschappijen (tot dan 
eveneens beschouwd als behorend tot de marktsector van de Vennootschappen).  
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Aan de “passief” zijde vindt men daarentegen enkele kapitaaluitgaven, maar ook en vooral 
recurrente rentelasten (betreffende de bijkomende aldus “overgenomen” schuldenlast). 
Globaal vertoont het vorderingensaldo van het FSI in 2006-2007 een overschot (meer 
ontvangsten dan primaire of financiële uitgaven) en dat in tegenstelling tot 2005, zodat voor 
die twee jaren (en ook voor 2008 volgens de voorbereidende werkzaamheden bij de 
opstelling van de begroting voor 2008 (89)), het globale vorderingensaldo van de GO 
volgens EUROSTAT (incl. het FSI) gunstiger uitvalt dan op basis van de vroegere zienswijze 
van het INR (excl. het FSI). 
 
De “sectorwijziging” van het Vlaams Zorgfonds van de Sociale Zekerheid naar de 
rekening van G&G 

De zorgverzekering van de Vlaamse Gemeenschap, het “Vlaams Zorgfonds” of ZOF, wordt 
statistisch op een bijzondere wijze behandeld in de nationale overheidsrekeningen. Omwille 
van de aard van de gedane uitgaven (hoofdzakelijk sociale uitkeringen in natura) en van de 
eigen geïnde ontvangsten (sociale bijdragen), wordt het ZOF in ESR95 beschouwd als 
behorend tot de institutionele sector van de Sociale Zekerheid, en niet tot die van de 
deelgebieden (G&G). De eigen ontvangsten (hoofdzakelijk bijdragen) en primaire uitgaven 
(hoofdzakelijk sociale uitkeringen in natura) worden aldus aangerekend als finale 
ontvangsten en primaire uitgaven van de SZ en niet van de G&G. Aangezien de eigen 
ontvangsten van het ZOF beduidend lager zijn dan de finale primaire uitgaven, stort de 
Vlaamse Gemeenschap bovendien een jaarlijkse dotatie (lopende budgettaire overdracht) 
aan het ZOF. Die dotatie was in het verleden systematisch hoger dan het “finaal” eigen tekort 
van het ZOF (eigen ontvangsten min de uitgaven). De nationale boekhouding rekent 
daarenboven die door de Vlaamse Gemeenschap gestorte compenserende lopende 
budgettaire overdracht aan als een “externe” overdracht ten gunste van de SZ. Het globale 
begrotingsoverschot van het ZOF (incl. ontvangen overdrachten) wordt dus “verrekend” als 
overschot van de Sociale Zekerheid (Entiteit I) en niet van de Vlaamse Gemeenschap 
(Entiteit II). 

Met het oog op een betere aansluiting op de budgettaire realiteit, maar binnen het 
samenhangend kader van de nationale rekeningen, werd ervoor gekozen om het Zorgfonds 
te herklasseren of opnieuw op te nemen in de geaggregeerde rekening van de G&G en van 
Entiteit II (en op parallelle wijze uit de rekening van de SZ te “halen”). De eigen ontvangsten 
en de (primaire) uitgaven van het ZOF worden dus opnieuw ondergebracht in de rekening 
van de G&G, en de aangerekende lopende budgettaire overdracht van de Vlaamse 
Gemeenschap naar de SZ wordt teniet gedaan (hij wordt “geïnternaliseerd” door de 
consolidatie van de rekening van het ZOF met die van de Vlaamse Gemeenschap en 
“verdwijnt” dus). Zodoende wordt de effectieve perimeter van de SZ gecorrigeerd (zowel bij 
de ontvangsten – bijdragen – als bij de primaire uitgaven), wordt de overschatting in 2002-
2004 (vooral) van de groei van de effectieve finale primaire uitgaven van de SZ 
geneutraliseerd (90), en wordt de discretionaire uitbreiding van het bevoegdheidspakket en 
van finale primaire uitgaven van de G&G in 2002-2007 correct in rekening gebracht (91).  
 

                                                 

89 Voor een bedrag dat toen geraamd werd op 200 miljoen euro of bijna 0,1% van het bbp. 

90 Of 0,2% in 2002 en 0,1% voor elk van de twee volgende jaren. 

91 Of ten belope van 0,3% van die uitgaven per jaar in 2002 en 2003, en nog 0,1% in 2004. 
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Die diverse herschikkingen zijn niet neutraal in termen van primair saldo en vorderingensaldo 
van de diverse overheidsniveaus : de overschotten van de SZ verlagen een beetje – vooral 
in 2006, ten bedrage van 168 miljoen euro of 0,05% van het bbp (92) -, en de overschotten 
van de Vlaamse Gemeenschap en van de G&G verhogen met eenzelfde bedrag. 
 
Andere correcties om de groei van de “onderliggende” primaire uitgaven in constante 
prijzen (in “volume”) te evalueren 
 
De berekening van de onderliggende groei van het volume van de primaire uitgaven vereist  
dat een aantal correcties worden aangebracht om de weerslag te kunnen uitschakelen van 
factoren die hetzij conjunctureel en cyclisch zijn, hetzij statistisch en/of uitzonderlijk (niet-
recurrent of eenmalig), hetzij niet-discretionair (bijvoorbeeld relatief prijseffect). 
De hier doorgevoerde correcties zijn de volgende: 

1. De eerste correctie bestaat in de aftrek van de weerslag van bepaalde uitzonderlijke 
en eenmalige uitgaven (of verschuivingen van uitgaven van het ene jaar naar het 
andere) en, in voorkomend geval, van statistische correcties die het niveau van de 
overheidsontvangsten en -uitgaven beïnvloeden (zoals de opname van de openbare 
radio- en televisiemaatschappijen (ORTM) in de overheidssector in 2002) of nog van 
eventuele overdrachten van bevoegdheden tussen entiteiten of tussen diverse 
budgettaire overheidsniveaus (eveneens in 2002). 

2. De tweede correctie bestaat in de aftrek, op het vlak van Entiteit I en in het bijzonder 
van de Federale Overheid, van het geheel van de (fiscale en budgettaire) afdrachten 
aan de EU, aangezien die grotendeels ‘verplicht’ zijn (= voortvloeiend uit Europese 
verordeningen en beschikkingen) en dus niet-discretionair zijn. 

3. De derde correctie bestaat erin bij de evolutie van het niveau van de primaire 
uitgaven het strikt cyclische of conjunctuurgebonden bestanddeel af te zonderen, 
door de cyclische component van de werkloosheidsuitgaven te identificeren  in 
vergelijking met hun structurele evolutie op langere termijn (die identificatie gebeurt 
aan de hand van een statistische filter van de – afgevlakte - ratio van die uitgaven 
t.o.v. van het bbp). 

4. De vierde correctie bestaat erin rekening te houden met de sinds twintig jaar duidelijk 
geïdentificeerde ‘electorale cyclus’ bij de evolutie van de investeringsuitgaven van de 
lokale overheden. Die uitgaven worden dus gecorrigeerd door het verschil ten 
opzichte van de reële trend op langere termijn te elimineren. Die trend werd herraamd 
aan de hand van de gepubliceerde gegevens van het INR en van de laatste 
vooruitzichten op middellange termijn van het Federaal Planbureau (oktober 2007). 

5. De vijfde en laatste correctie bestaat erin rekening te houden met het –soms 
significant- verschil tussen, enerzijds, de evolutie van de indexeringscoëfficiënt, die 
sinds 1993 relevant is voor de meeste primaire uitgaven, met name het met vier 
maanden vertraagd afgevlakt voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex 
en, anderzijds, de nationale consumptieprijsindex, die traditioneel gebruikt wordt als 
referentiedeflator om de overheidsuitgaven in reële termen te meten.  Deze correctie 
maakt het mogelijk om een beter zicht te krijgen op de evolutie van het reëel “volume” 
van de primaire uitgaven. 

 
                                                 

92 In 2007 duidelijk minder, of ongeveer 30 miljoen euro volgens de thans beschikbare gegevens. 
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 Tabel 39 
Weerslag van de diverse correcties op de reële jaarlijkse groei van de primaire 

uitgaven – Gezamenlijke Overheid (GO) 

Reële groei van de totale primaire uitgaven    Jaarlijkse evolutie

   Gezamenlijke Overheid 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007

Definitie ESR95 (vóór correcties), / Consumptieprijzen 5,0% 0,1% 8,5% -3,5% 3,7% 2,1% 4,2% 0,1%

Weerslag totale  correcties (aftrekpost) 1,9% -2,6% 6,1% -6,1% 0,3% -0,7% 1,7% -3,0%
Weerslag correct. verkopen activa & toegerek. bijdr. -0,1% -0,3% 0,0% -0,5% 0,8% 0,0% -0,1% 0,1%

Weerslag diverse corr., eenmalige uitgaven, enz. 1,4% -2,1% 6,0% -5,7% 0,6% -0,4% 1,9% -2,6%

Weerslag financiering EU (budget. & fisc.) 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%

Weerslag cyclische werkloosheid 0,3% 0,1% 0,0% -0,1% -0,4% -0,1% 0,1% -0,2%

Weerslag investeringscyclus LO 0,2% 0,1% 0,3% 0,2% -0,5% 0,0% 0,2% -0,2%

Weerslag verschil indexering / inflatie -0,2% -0,5% -0,3% -0,1% -0,1% -0,2% -0,4% -0,1%

Gecorr. reële groei (niet-gecorr. - tot. correct.) 3,0% 2,7% 1,8% 2,4% 3,4% 2,6% 2,3% 2,9%

Jaargemiddelden

 

Gelet op de veelheid aan bestaande methodologieën zijn sommige van die correcties 
vatbaar voor discussie, in het bijzonder de cyclische component.  De interpretatie ervan moet 
daarom zeer voorzichtig gebeuren, zeker wat hun niveau betreft.  Die correctie wordt toch 
uitgevoerd om een benaderende idee te hebben van de onderliggende “structurele” trend 
van de geanalyseerde gegevens. 

De rangorde van die correcties kan uiteraard gewijzigd worden. Onderstaande tabel geeft, 
geconsolideerd op het niveau van de gezamenlijke overheid, een analyse weer van de 
afzonderlijke weerslag van elk van die correcties op het jaarlijks of gemiddeld groeiritme van 
de reële primaire uitgaven of primaire uitgaven in volume (in constante prijzen), in 
vergelijking met hun waargenomen en niet-gecorrigeerde evolutie. 
 
Ratio’s van de primaire uitgaven : van de niet-gecorrigeerde ratio in waarde tot de 
gecorrigeerde ratio in volume. 

Gelijkaardige correcties moeten ten slotte uitgevoerd worden om de determinanten 
(cyclische, eenmalige, structurele, discretionaire) van de evolutie van de waargenomen 
ratio’ s van de totale en/of finale primaire uitgaven (in % van het bbp en in waarde) te 
identificeren. De verhouding in waarde van de gecorrigeerde primaire uitgaven tot het bbp 
(zie de opsomming hierboven, tot en met punt 4) kan immers zelf ontleed worden in drie 
additieve elementen, waarvan twee niet-discretionair zijn en het derde “residueel”, in volume. 
Dat laatste kan beschouwd worden als structureel en is een goede “proxy”-indicator van de 
discretionaire of bewuste koers die gegeven wordt aan het begrotingsbeleid (expansief, 
neutraal of integendeel restrictief). 
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De twee voormelde niet-discretionaire elementen zijn: 
 

1. een louter statistisch cyclisch effect, ook “noemereffect” genoemd of “bbp-verschil” 
t.o.v. de trend van het bbp.  Wanneer het bbp in volume “Yv”, dat in de noemer van 
de ratio voorkomt, sneller stijgt dan de trendgroei van het bbp “Yv”, dan wordt, ceteris 
paribus, de waargenomen ratio van de gecorrigeerde primaire uitgaven naar beneden 
gedrukt; omgekeerd wordt die naar boven geduwd als de reële groei van het bbp 
trager is dan de trendmatige groei. 

 
2. Het “relatief-prijs”-effect: wanneer de (gewogen) deflator “Pu” van de primaire 

overheidsuitgaven, die in de teller van de ratio voorkomt, sneller stijgt dan de bbp-
deflator “Py”, die in de noemer staat, anders gezegd wanneer de relatieve prijs van 
de primaire uitgaven stijgt, dan stijgt, ceteris paribus, de waargenomen ratio (in 
waarde) onafhankelijk van de onderliggende structurele of discretionaire evoluties in 
volume. Precies het omgekeerde is waar,  wanneer de relatieve prijs “Pr=Pu/Py) van 
de primaire uitgaven daalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vergelijking v.d. ratio's van de primaire uitgaven    Niveaus, in % bbp (behalve cursief = jaarlijkse evolutie) Evolutie

Gezamenlijke Overheid 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 2003-2005 2005-2007 2007-2006

Primaire uitgaven conform ESR95 - EUROSTAT. (1) 45,8% 44,4% 47,5% 44,5% 44,9% -0,8% 1,7% -2,5% 0,5%

+ Correctie voor verkopen van activa (2a) -0,1% -0,3% -0,1% -0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,3%
+ Overige correct. (toeger. bijdragen, fisc. overdr. aan EU) (2b) 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Primaire uitgaven conform HRF-definitie (3)=(1-2) 44,4% 43,1% 46,1% 43,4% 43,5% -0,8% 1,7% -2,6% 0,1%
Aftrekpost div. correcties (excl. verkopen v. activa) (4) 2,3% 1,5% 4,4% 2,0% 1,8% -0,5% 2,1% -2,6% -0,1%
+ "One shots" excl. verkopen activa (incl. NMBS 2007) (4a) 0,6% -0,3% 2,5% 0,0% 0,3% -0,4% 1,9% -2,2% 0,3%
+ Perimeter (ORTM) (4b) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
+ Totale financiering van de EU (4c) 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
+ Cyclische werkloosheid (4d) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,1% -0,1% 0,0% -0,2% -0,1%
+ Investeringscyclus van de Lokale Overheden (4e) -0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% -0,1% -0,2%

gecorr. HRF-ratio in waarde (5)=(3-4) 42,1% 41,6% 41,7% 41,4% 41,7% -0,4% -0,4% 0,0% 0,3%

Correct. Y-gap en relat. prijzen ("+" = pos.) - Aftrekpost (6) 0,8% 0,1% 0,3% -0,1% -0,4% -1,1% -0,5% -0,6% -0,3%
+ Weerslag Y-gap ("noemer-effect") (6a) 0,5% 0,1% 0,3% 0,0% -0,2% -0,7% -0,2% -0,6% -0,3%
+ Weerslag relatieve prijzen (P2000) / bbp-deflator (6b) 0,3% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,4% -0,3% -0,1% 0,0%

Pm. Tot. Weerslag conjunctuur (7)=(4d.+6a) 0,5% 0,3% 0,4% 0,1% -0,3% -0,9% -0,1% -0,8% -0,4%
Structur. ratio in volume, in % trendm. bbp, w.o.: (8)=(5-6) 41,3% 41,5% 41,4% 41,5% 42,1% 0,8% 0,1% 0,6% 0,5%
    Pm. Jaarlijks verschil (gem.)= Discr. stimulans. d8 0,4% 0,2% -0,1% 0,1% 0,5% 0,2% 0,1% 0,3%

Verschil HRF-ratio's "gecorr. in vol./nt-gecorr. in waarde" (9)=(3-8) 3,0% 1,6% 4,7% 1,8% 1,5% -1,6% 1,6% -3,2% -0,4%

  Pm. Jaarlijkse (of gem.) variatie van het verschil, w.o..: d9 1,4% -1,5% 3,1% -2,8% -0,4% -0,4% 0,8% -1,6%

   + Totaal cyclische (werkloosheid + bbp-gap) d9a 0,6% -0,3% 0,2% -0,3% -0,4% -0,2% -0,1% -0,4%

   + Investeringscyclus LO + Relatieve prijzen d9b 0,0% -0,3% 0,1% 0,0% -0,2% -0,1% -0,1% -0,1%

   + Diverse overige (one-shots, perimeter, financ. EU) d9c 0,8% -0,9% 2,8% -2,5% 0,2% -0,1% 1,0% -1,1%

Gecumuleerde evolutie

Ratio van de primaire uitgaven in waarde en in volume 
 Tabel 40 
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De structurele ratio in volume van de primaire uitgaven, zoals we die terugvinden in 
bovenstaande tabel (regel 8), is de gecorrigeerde “HRF” ratio  van die uitgaven in waarde 
(regel 5), die bovendien ook nog gecorrigeerd is voor de twee andere voornoemde niet-
discretionaire invloeden (correcties 6a en 6b). 
 
Ter illustratie wordt de evolutie van 2007 ten opzichte van 2006 als volgt gelezen : 

1. De waargenomen ratio in ESR95 stijgt in 2007 met 0,5% van het bbp. 
2. De niet-gecorrigeerde “HRF” ratio  vertoont daarentegen een beperktere stijging 

van 0,2% van het bbp, het verschil van 0,3% van het bbp ten opzichte van het 
punt hierboven wordt grotendeels verklaard door de sterke vermindering in 2007 
van de verkopen van activa, die in 2006 de waargenomen ratio in ESR95 van de 
primaire uitgaven (kapitaaluitgaven) op “kunstmatige” wijze hebben verlaagd. 

3. De overige (af te trekken) correcties die het mogelijk maken om vervolgens de 
“gecorrigeerde HRF” ratio te bekomen (correcties voor de one-shots, de cyclische 
werkloosheid, enz.) nemen globaal af met slechts 0,1% van het bbp in  2007 (ten 
opzichte van 2006), als gevolg van de uiteenlopende evoluties van de diverse 
bestanddelen. De invloeden van “one-shots” bij de primaire uitgaven (excl. 
verkopen van activa) verhogen met 0,3% van het bbp in 2007, maar dit  wordt 
evenwel meer dan volledig gecompenseerd door de verlaging van de cyclische 
werkloosheidsuitgaven (-0,15% van het bbp) en vooral door de (eveneens 
cyclische) vermindering van de investeringen van de lokale overheden, ten belope 
van 0,2% van het bbp, na de “electorale” piek in 2006. In totaal stijgt de 
“gecorrigeerde HRF” ratio in waarde bijgevolg met 0,3% van het bbp (+0,2% -(-
0,1%)). 

4. De overige correcties die het mogelijk maken om de structurele ratio in volume  te 
bekomen, nemen per saldo af met 0,2% van het bbp tussen 2006 en 2007. Dit 
geeft grotendeels de positieve (neerwaartse) weerslag  weer op de ratio van de 
primaire uitgaven van de verbetering van de output-gap die in 2007 voor het 
tweede opeenvolgende jaar werd genoteerd als gevolg van het “noemereffect” dat 
hiervoor werd toegelicht.  De weerslag van relatieve prijzen op de ratio was in 
2007 zo goed als onbestaande. 

5. In totaal stijgt de structurele ratio in volume met niet minder dan 0,5% van het 
bbp, (hetzij de +0,3% van het bbp van de gecorrigeerde HRF ratio  in waarde 
(punt 4) minus de –0,2% van het bbp van het noemereffect), wat overeenkomt 
met een zeer aanzienlijk groeiverschil bij de gecorrigeerde of structurele primaire 
uitgaven in reële termen ten opzichte van de trendgroei van het bbp in volume. 

In totaal daalt het verschil tussen de niet-gecorrigeerde HRF ratio  in waarde en de 
structurele HRF ratio in volume (regel 9) van 1,8% van het bbp in 2006 tot 1,5% van het bbp 
in 2007, hetzij een totale afname met 0,3% van het bbp; die afname weerspiegelt de globaal 
positieve weerslag van de niet-discretionaire invloeden. Die evolutie kan op haar beurt 
opgesplitst worden in drie belangrijke factoren. 
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1. Het totale conjuncturele  bestanddeel dat zeer positief is (neerwaartse weerslag 

van bijna -0,4% van het bbp op de waargenomen ratio van de primaire uitgaven, 
waarvan –0,15% van het bbp te wijten is aan het “tellereffect” via de verlaging 
van de cyclische werkloosheidsuitgaven, en meer dan –0,2% van het bbp te 
wijten is aan het noemereffect via de verbetering van de output-gap. 

2. De reeds vermelde weerslag van de “cyclische” (en omkeerbare) verlaging van 
de investeringsuitgaven van de LO (-0,2% van het bbp). 

3. Tenslotte, in omgekeerde zin, de negatieve invloeden van one-shots ten belope 
van meer dan 0,2% van het bbp bij de primaire uitgaven, die verband houden 
met uitzonderlijke en belangrijke terugbetalingen van belastingen aan 
ondernemingen (voor meer dan 485 miljoen euro), met een voorfinanciering van 
Aquafin voor om en bij de 200 miljoen euro alsmede met de netto weerslag van 
de overname door de Staat van de pensioenen van het statutair personeel van 
de NMBS. 

 
Perimeter en one-shots bij de ontvangsten 

Bij de overheidsontvangsten houden de aangebrachte correcties niet alleen rekening met de 
geïdentificeerde one-shots (cf. infra), maar eveneens met de uitbreidingen van de perimeter 
van de GO in dat verband na 2002. 

De one-shots exclusief verkopen van activa (inclusief de overnames van pensioenfondsen 
door de overheid) zijn afkomstig van de gedetailleerde gegevens die door de NBB werden 
geleverd in het kader van haar ramingsmethodologie inzake de cyclische en niet-recurrente 
invloeden en de structurele saldi. De verkopen van activa zijn rechtstreeks afkomstig van de 
gedetailleerde nationale rekeningen voor de verschillende overheidsniveaus. 

De uitbreidingen van de perimeter in de periode na 2002 tenslotte betreffen slechts twee 
belangrijke gevallen. 

1. Bij de overgang van de oude INR-boekhouding naar de nieuwe INR-boekhouding 
overeenkomstig de zienswijze van EUROSTAT, vormt de opname van het FSI in 
de perimeter van de GO een belangrijke uitbreiding-verhoging van de niet-fiscale 
overheidsontvangsten (opbrengsten van de verkopen van goederen en vooral 
van diensten) ten belope van ongeveer 240 miljoen euro of wat minder dan 0,1% 
van het bbp. 

2. In 2007 int de Federale Overheid, in het kader van de overname door de Staat 
van de pensioenen van het statutair personeel van de NMBS voortaan de van 
deze laatste afkomstige effectieve bijdragen voor een bedrag van bijna 200 
miljoen euro en dit ter compensatie van de netto kost van die operatie inzake de 
primaire uitgaven (zie in dat verband de afdeling die specifiekhandelt over deze 
operatie). 
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BIJLAGE II.  
PROCEDURES EN STAPPEN IN DE EX ANTE RAMING 

VAN DE TOTALE FISCALE ONTVANGSTEN 
VAN DE FEDERALE OVERHEID 

Deze bijlage beschrijft in detail de diverse stappen en procedures die toelaten om, op tijdstip 
“t”, een raming te maken van de fiscale ontvangsten van de federale overheid op tijdstip 
“t+1”. Zij analyseert de onzekerheids- en foutenmarges in elk van deze stappen. 

Wat de oorspronkelijke begroting betreft, kunnen volgende stappen duidelijk onderscheiden 
worden: 

1. Een in het najaar opgestelde raming van de vermoedelijke ontvangsten voor het lopende 
jaar “t” zal gebruikt worden als uitgangspunt voor de raming van de initiële ontvangsten 
voor het volgende jaar “t+1”. Een overschatting van het uitgangspunt (op tijdstip “t”) leidt 
ceteris paribus tot een overschatting van de verwachte ontvangsten voor het volgende 
jaar (en omgekeerd voor een onderschatting). In normale omstandigheden, zoals bij de 
opmaak van de begroting 2007, worden deze “vermoedelijke” ontvangsten in de herfst 
geraamd op basis van de realisaties voor de eerste 8 à 9 maanden van het jaar (op 
kasbasis) alsmede van de Thesaurievooruitzichten (eveneens op kasbasis), voor de 
resterende maanden van het jaar. 

2. De tweede stap bestaat in  de bepaling van de parameters van de evolutie van de 
belastbare macro-economische grondslagen, zoals zij kunnen afgeleid worden uit de 
door het FPB opgestelde Economische Begroting die tweemaal per jaar door het INR 
gepubliceerd wordt. Bij de raming van de ontvangsten is hier a priori niet zozeer de reële 
economische groei (bbp in volume) van belang, maar eerder de gewogen nominale groei 
van de verscheidene belastbare macro-economische grondslagen, dus ook de “totale” 
inflatie die gemeten wordt door de bbp-deflator en de deflator van de belangrijkste 
bestanddelen van het bbp. De “fouten” bij de macro-economische vooruitzichten (ook die 
met betrekking tot de structuur van de nominale groei) dreigen aldus de 
ontvangstenramingen scheef te trekken. Het is ook mogelijk dat de effectieve fiscale 
belastbare grondslagen niet helemaal op dezelfde manier evolueren als de 
onderliggende macro-economische grondslagen, bijvoorbeeld omwille van onvoorziene 
wijzigingen (93) in het fiscale gedrag van de economische actoren of bij fiscale 
hervormingen die tot dergelijke gedragswijzigingen kunnen leiden. Er dient ten slotte 
genoteerd dat de aldus gedefinieerde uitgangspunten, op kasbasis, bovendien 
gecorrigeerd worden voor de ook geraamde tijdelijke “verschuivingseffecten” van 
ontvangsten die van het ene jaar naar het andere kunnen vastgesteld worden en die dus 
moeten geneutraliseerd worden. 

3. Daarna wordt de gedesaggregeerde methode (94) voor de raming van de ontvangsten 
toegepast op de vermoedelijke ontvangsten en op de parameters die de verwachte groei 
bepalen van de verscheidene nominale macro-economische grondslagen (behalve voor 

                                                 
93 En dus niet in aanmerking genomen in de raming van de kost of de opbrengst van de bijkomende 

maatregelen of weerslag. 

94 Deze methode bestaat grotendeels in een raming van vier belangrijke belastingen (PB, VenB., de “zuivere” 
btw en de accijnzen), door op de belastbare macro-economische grondslagen een reeks coëfficiënten toe 
te passen; die coëfficiënten worden econometrisch geraamd op basis van de statistische relaties die 
worden getest op tijdreeksen. 
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de accijnzen (95)). Deze methode betreft ongeveer “slechts” 85% van de totale 
ontvangsten die worden geïnd door de federale overheid; de overige ontvangsten worden 
geraamd op basis van ad hoc niet-econometrische methodes. Zoals voor alle 
econometrische ramingmethodes, leidt die methode tot “centrale” ramingen, met een 
onzekerheids- of foutenmarge die wordt verminderd tot een minimum maar die toch nog 
blijft bestaan; het komt er vooral op aan systematisch verkeerde (opwaartse of 
neerwaartse) ramingen te vermijden. Er dient nog genoteerd te worden dat de 
econometrische ramingmethode beperkt is door de beschikbaarheid van de exogene 
gegevens bij de projectie. De statistische analyse van het verleden kan verfijnd worden 
door bijkomende exogene variabelen te gebruiken die achteraf beschikbaar zijn; maar als 
de overeenstemmende ramingen niet beschikbaar zijn (in de vooruitzichten van de 
Economische Begroting), kunnen zij niet opgenomen worden in de ex ante analyse. 

4. Eenmaal de basisraming van de fiscale ontvangsten gemaakt is op een “ex ante” basis of 
op een niet-discretionaire grondslag (bij ongewijzigde fiscale wetgeving), dient de netto 
(positieve of negatieve) opbrengst van de bij de opmaak van de begroting besliste 
bijkomende maatregelen geraamd te worden, alsmede die van de aanvullende weerslag 
op het toekomstige jaar van vroeger besliste meerjarenmaatregelen. Hoewel de 
berekening van de weerslag van bepaalde fiscale maatregelen of beslissingen geen 
bijzondere problemen stelt, kan die berekening in andere gevallen (96), veel onzekerder 
en onnauwkeuriger zijn, met het weerkerend risico om de (positieve) opbrengst van 
bepaalde maatregelen te overschatten en/of, omgekeerd, de netto fiscale kost van 
andere beslissingen te onderschatten. Eenmaal die “ex post” raming  is uitgevoerd, wordt 
die een laatste maal gecorrigeerd om rekening te houden met verschuivingen en andere 
technische factoren die kunnen optreden (tussen t+1 en t+2). 

Bij de begrotingscontrole die normaal in februari-maart van het jaar “t+1” plaatsvindt, wordt 
de eerste bron van onzekerheid of fouten in principe weggewerkt, omdat de als uitgangspunt 
genomen effectieve ontvangsten (op kasbasis) van het afgelopen jaar normaal bekend zijn. 
De onzekerheids- of foutenmarge bij de macro-economische grondslagen wordt in principe 
verminderd maar is zeker niet weggewerkt, aangezien de gedetailleerde nationale 
rekeningen met betrekking tot het jaar “t+1” uiteindelijk slechts beschikbaar zijn in de herfst 
van het jaar “t+2”. 
 
 
 

                                                 
95   Waarvoor “reële” variabelen of variabelen in volume in aanmerking worden genomen. 

96  Zoals bij de raming van de opbrengst van weinig specifieke maatregelen ter bestrijding van de fiscale 
fraude of ter verbetering van de invordering van de ontvangsten, of bij de invoering van nieuwe belastingen 
of hervormingen waarvan de toepassingsmodaliteiten nog gepreciseerd moeten worden, of bij het in 
rekening brengen van “terugverdieneffecten” die losgekoppeld worden van de Economische Begroting en 
die niet afgeleid zijn uit een samenhangend en volledig macro-econometrisch sluitend model. 
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BIJLAGE III.  
RATIO VAN DE PRIMAIRE UITGAVEN, “RELATIEVE 
PRIJS”-EFFECTEN EN CYCLISCHE WEERSLAGEN 

Met: 
 
YW = het bbp in waarde = Yv * Py, en Py de bbp-deflator 
Ŷv = het trendmatige bbp in volume, Yv = het effectieve bbp in volume 
Pu = de deflator van de primaire overheidsuitgaven (97)  
PRUw = de primaire uitgaven in waarde (exclusief cyclische 
werkloosheidsuitgaven en exclusief « one-shot »-uitgaven), en  
PRUw = PRUv * Pu 
Rp = (Pu / Py) = de relatieve prijzen 
icy = de indicator van de cyclische weerslagen in verband met  

de bbp-« gap » (Yv / Ŷv)  
      = het cyclische « noemer »-effect 
We bekomen dat de ratio in waarde van de primaire uitgaven 
pruw = PRUw / Yw = (PRUv * Pu) / (Yv * Py) = (PRUv / Yv) * Rp 
 = (PRUv / Ŷv ) * (Ŷv / Yv) * Rp = ( pruv / (Yv / Ŷv))* Rp 
Met pruv = de cyclisch gecorrigeerde structurele ratio in volume 
(gecorrigeerd voor de « noemer of Y-gap »-effecten en « relatieve-
prijzen ») 
En « iCy/Rp » = [(Yv / Ŷv) / Rp ] = de « reële » cyclische indicator 
(gecorrigeerd voor de relatieve prijzen) 

We bekomen= pruw = pruv / (iCy/Rp) 
en omgekeerd 
pruv = pruw * (iCy/Rp)  
= de structurele ratio van de primaire uitgaven in volume (in % van het 
trendmatige bbp) 
 

                                                 
97   Dit is een gewogen gemiddelde van de gezondheidsindex (“proxy”-variabele voor de indexeringsindex van 

de overheidsbezoldigingen en de sociale uitkeringen in geld) en van het nationale indexcijfer van de 
consumptieprijzen (“proxy”-variabele voor de deflator van de andere primaire uitgaven).  
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