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WOORD VOORAF 

Dit Advies is toegespitst op een evaluatie van de uitvoering van het budgettaire 
Convergentieplan 1993-96 van de gezamenlijke Belgische overheden in de loop van de 
voorbije drie jaar en dan vooral in 1996. 
De hier besproken gegevens stoelen voor het jaar 1996 op nog voorlopige ramingen, en voor 
de jaren 1991 tot 1995 op de Nationale Rekeningen 1995. 

In de navolgende analyse, maakte de benadering per Entiteit ("I" en "11") het noodzakelijk 
gedeeltelijke en! of gehele consolidaties door te voeren, teneinde transfers binnen de Entiteiten 
(I) te neutraliseren. 

Aldus wordt in de tekst de termfinale primaire uitgaven van een Entiteit of van een sub-sector 
voorbehouden voor de totale primaire uitgaven (exclusief intrestlast en), VERMINDERD met 
de totale transfers (lopende- en kapitaaltransfèrs) gestort aan andere Entiteiten of sub-sectoren 
van de overheden (met inbegrip van de EG). 

Een eentc afdeling analyseert de waargenomen evoluties op het niveau van de gezamenlijke 
Belgische overheden; deze evoluties worden geplaatst in hun macro-economische en 
conjuncturele context; bovendien worden een aantal vergelijkingen gemaakt met de evoluties in 
de buurlanden of met het Europees gemiddelde. 

Et•n tweede afdeling behandelt dezeltèie problematiek op een meer gedesaggregeerd niveau; 
de evoluties van de twee grote Entiteiten worden afzonderlijk behandeld nl enerzijds, de 
evoluties van Entiteit 'T', waarin de Federale Overheid (FO) en de Sociale Zekerheid (SZ) 
worden gehergroepeerd, en anderzijds, de evoluties van Entiteit "11", waann de 
Gemeenschappen en de Gewesten als geheel (G&G) en de Lokale Overheden (LO) worden 
gehergroepeerd. 

Een derde afdeling behandelt meer specitiek de waargenomen resultaten binnen de twee grote 
Entiteiten. waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge beinvloeding binnen de 
sectoren (lopende- en kapitaaltransfers binnen elke Entiteit) 

Deze drie afèlelingcn worden voorafgegaan door een synthese die de voornaamste krachtlijnen 
van het Advies weergeeft 

1 I 1 De gclransfcrccrdc ont\angstcn (uilg<ncn) yan een sub-entiteit komen opnicmy lot uiting als cffcclicYc 
on!' angsten 'an een andere sub-entiteit. De lranfcrs binnen de Entiteiten zijn hier bmcmlien 
\\ eerhouden in netlotermen (gestorte tr<mfcrs Ycnnindcrd met ontYangcn transfers). Bo\cndicn 
\\Crclcn bepaalde methodologische bc11erkingcn (hernomen in bijlage) toegepast op de bmtogcgeYcns 
Yan de ESER-rckcningen. teneinde de onderliggende fundamentele economische cYoluties \an de 
di, er se Entiteiten beter tot uiting te laten komen. \\ aarbij hun --optclbaarhcid.. en deze yan de 
componenten en an \\ ordt ycuekerd. 



5 

SYNTHESE 

I. Globale evaluatie van de budgettaire realisaties m 1996 van de 
Gezamenlijke Overheid en haar deelsectoren 

Er dient aan herinnerd te worden dat de voorliggende evaluatie van de Belgische 
begrot ingsresultaten in 1996 in een dubbel perspectief moet worden gezien. 

I. Enerzijds is het jaar 1996 het laatste jaar in het kader van het geactualiseerde 
Convergentieplan 1993-96; dit plan beoogde de Belgische budgettaire convergentie te 
verzekeren met het oog op de toetreding van België tot de EMU en de eenheidsmunt, 
eertijds ten laatste voorzien op I januari 1997. 

2 Sindsdien is de EMU-kalender verduidelijkt en de inwerkingtreding van de derde tàse van 
de EMU werd in principe uitgesteld tot I januari 1999, met een evaluatie begin 1998 
gebaseerd op de geraamde begratingsresultaten voor het jaar 1997, het respecteren van de 
convergentiecriteria, en dan meer in het bijzonder van de budgettaire (en inzake de 
overheidsschuld). 

liet initieel voorziene objectief van een globaal begrotingstekort (Gezamenlijke Overheid of 
GO) ten belope van maximum 3% van het BBP, werd otlicieel weerhouden voor het jaar 1996 
Voor het jaar 1997 heeft de Regering het objectief inzake het globaal deficit voor de 
Gezamenlijke Overheid vastgelegd op 2, 9% van het BBP. 

Op basis van de huidige beschikbare gegevens blijkt dat de netto-tinancieringsbehoeften (NFB) 
die voor de Gezamenlijke Overheid in 1996 geraamd worden op 3,4% van het BBP, globaal 
genomen minder goed zijn dan het objectief op het vlak van de NFB (3,0% van het BBP) zoals 
dit \\Crd yastgesteld in het Convergentieplan en dat bevestigd werd in de herfst van 1995 naar 
aanleiding van de opmaak van de begroting 1996. 



Tahcll 
Budgettaire doelstellingen 1996 en realisaties 

(NFB in •y., ,-an het BBP) 

1995 ]l)l)G 

Realisaties Objectieven (a) Realisaties (b) 

(I) (2) (3) 

Gc;:amcnliJkc Overheid - -1. I - 3.0 - 3.-1 

Entiteit I -3,7 - 2,6 -2,9 
Feeierale 0\ crhcid - -1.0 - 2.X - 3.0 

Sociale Zekerheid 0.3 0.2 0. I 

Entiteit 11 - 0,-1 - 0,-1 -0,5 

Gcmeenschappen en Ge\\ est en - ().() -0.-1 - ().() 

Lokale Overheden 0.2 ().() lU 

1111 ( Jhjcctin·cn hctreffóu/e het ( 'om·ergcntieplan 

(hl N.mningen \ïtnfèhmari 1997. 
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Vcrschil 
(-l-c=3-2) 

(-I) 

- 0.-1 

-0,3 

- 0.2 

- 0. I 

- 0,1 

- 0.2 

0. I 

Zoals uit Tabel I blijkt zouden de ongunstige afwijkingen ten opzichte van de objectieven 
inzake de NFB, op grond van hun respectievelijk aandeel (2), op relatief proportionele wijze 
verdeeld zijn tussen de twee grote Entiteiten; een afwijking met 0,3% van het BBP op het 
niveau van Entiteit "I" en een afwijking met 0, I% van het BBP, of iets minder, op het niveau 
van Entiteit "11" 

Men zal evenwel noteren dat de betekenisvolle afwijkingen in ESER-termen zich ongeveer 
gelijkmatig lokaliseren op het niveau van de Federale Overheid en dit van de Gemeenschappen 
en de Gewesten (respectievelijk 0,2% van het BBP), terwijl de positieve afwijking die 
genoteerd wordt op het niveau van de Lokale Overheden de beperking van de globale 
negatieve afwijking van Entiteit "11" toelaat. 

I nel i en het resultaat in termen van NFB in 1996 licht hoger ligt dan het beoogde objectief moet 
loch vvorelen aangestipt dat dit resultaat een vcrbetering betekent met 0, 7% van het BBP in 
vcrgelijking met de verwezenlijkingen in 1995 (te vergelijken met een verbetering met I% van 
het BBP in 1995 ten opzichte van de resultaten in 1994) 

Het resultaat inzake de NFB in 1996 vloeit voort uit een dubbele beweging enerzijds, een 
lichte verbetering (0,2% van het BBP) van het primair overschot en dit niettegenstaande een 
\veinig bemoedigende en weinig ondersteunende c01~unctuur (een reële BBP-groei geraamd op 
I A'~o) en, anderzijds, een, weze het vertraagde, voortzetting van de verlaging van de financiële 
lasten op de openbare schuld ( -0,5% van het BBP in 1996 ten opzichte van 1995, tegenover 
een verlaging met I% van het BBP geboekt in 1995) 

121 l'en \crdcling 2/)-J/3 tussen Entil<:it ·ren Entiteit --u-- Yan het tollwL op basis van hun rclatidhdang inl<:rmen 
\ an geconsolideerde finale primaire uitgaren ( e:-;c]usid transfer aan de J:(;) 
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Tahe12 
Budgettaire saldi yan de Gezamenlijl•e Onrheid (3) 

(in % 1·an het IJJJPJ 

NiYcau Vcrschil 

1992 1993 199-l 1995 1996 '92-'9-l . 9-l- 'l)(j '<J3-'9G 

- Pri111air saldo :Ui 3.3 4.9 5.0 5.2 u 0.2 l.X 
- prilllairc uitgaYen 42.3 43.-l 43.0 42.8 .f2.X 0.7 -0.3 - O.G 

I - on I\ angsten 45 .<J .fG. 7 .fX.O .f7.X 48.0 2.0 - 0.0 1.2 

~- Intrcslcn 1 O.X JO. X I 0. 1 <J.l 8.6 - 0. 7 -1.5 - 2.2 
- NFB - 7.2 - 7.5 - 5.1 - 4.1 -3.-l 2.0 1.7 .f. 1 

De gevoelige vertraging van de conjunctuur in de loop van 1995 die slechts gematigd omsloeg 
in de loop van 1996, heeft, in combinatie met een groei in 1996 die bijzonder weinig 
ondersteunend was op het vlak van de ontvangsten, ongetwijfeld bijgedragen tot de 
ontgoochelende resultaten op het vlak van het globaal primair saldo van de Belgische openbare 
overheden. en dit in het bijzonder inzake fiscale en parafiscale ontvangsten en de ratio van de 
primaire uitgaven (4) 

Aldus wordt het primair overschot van de Gezamenlijke Overheid inderdaad geraamd op 5,2% 
van het BBP, wat in vergelijking met 1995 een beperkte verbetering betekent met 0.2% van 
het BBP 

Dit ten opzichte van de vooruitzichten minder gunstig globaal resultaat moet voor het grootste 
deel, en omwille van de reeds vermelde redenen, toegeschreven worden aan de afwezigheid 
van een daling van de ratio van de primaire uitgaven en dit in een context van een beperkte 
stijging van de ratio van de totale overheidsantvangsten ( +0,2% van het BBP ten opzichte van 
1995) Deze stijging is bovendien uitsluitend gelokaliseerd op het niveau van de niet-fiscale en 
niet-parafiscale ontvangsten (+0,2% van het BBP in 1996 ). terwijl de ratio van de fiscale en 
parafiscale efrectieve ontvangsten in ESER-termen zich stabiliseerde op juist 46% van het 
BBP 

In termen van primaire uitgaven werd anderzijds. de goede beheersing van hun evolutie in reële 
termen. met een beperkte groei van I ,2%, bevestigd in 1996, zonder dat evenwel een nieuwe 
\erlaging van hun ratio in % van het BBP mogelijk was. Het is een resultaat dat als 
bevredigend moet worden aangestipt, gegeven de bijzondere fase in de conjuncturele cyclus die 
het jaar 1996 karakteriseerde 

1 .1t I laar de intrc.-;tla,;tcn hier \\cnlcn geconsolideerd (door allrekking 1an de intresten hctaald aan andere suh
.-;cctDJcn 1an de (hcJhcidt is er een a!\1ijking met ongc1ccr 0.2•;;, \~lil het lllll' ten opzichte \~lil de nict
gcc<lll-;Dlidccrdc c1jkrs zoals die gcgcYcn "urdcn in het Belgische Comcrgcnticplan. Vcrmits de intrc:;tcn 
<lilt 1 angcn dDor de 01 c1 hcid,;administratics (niet-fiscale ontvangsten) c1 en eens gccon,;olidccnl "crdcn.ligt het 
geraamde p1iinair o1crschot c1·cnccns met 0.2% van het Bil!' onder het o1crccnkomstigc ni1cau 1cnncld in het 
Comc1gcnticplan t nict-gcconsolidccnl zou het dus 5.-1% 1an het BBI' in 1 'Jl)(, en 5.2% in 1995 zijn!. 

r .f 1 I lczc ratio in "aarde is niet gedaald niettegenstaande de discrctionairc Iermindering door de 01 crhcdcn en dit 
Olll\1 ilk 1 élll een reële gwci 1an het BBP die aanzienlijk lager lag dan de tcndcntiële trend er\' all en een. Zll het 
beperkte. niem1e Ierslechtering van de c:\tcrnc ruilYoet. die \leegt op de dellator ,.,lil het lllll' en dus op de 
ll<llninalc grDei 1an de ccononüc rhet Jwcmcr-dfcct \'an de ratio J 

i 
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Het impact op de NFB van deze beperkte verbetering van het primair saldo kon worden 
versterkt door een nieuwe vermindering van de financiële lasten van de openbare schuld (met 
0,5% van het BBP) Deze vermindering, die de tendens van de laatste jaren bevestigt, vloeit 
vooral voort uit een voortgezette verlaging van de gemiddelde impliciete rentevoet van de 
Belgische overheidsschuld; die verlaging is zelf verbonden aan de herfinanciering van de 
geconsolideerde schuld in Belgische frank die werd doorgevoerd in een financiële omgeving 
van aanhoudend dalende lange termijnrentevoeten en de ermee samengaande monetaire context 
(in termen van dalende korte termijnrentevoeten). 

2. De budgettaire •·ealisaties in 1996 van de Federale Overheid en van de 
Sociale Zekerheid 

Tahcl3 
De primaire saldi en hun determinanten perm erheidsnh·eau 

Nheau 

Jl)l)J Jl)lJ2 ]lJ93 I 'J9~ I 9'J5 I 9% 

I. In •y., van het BBP 

Totaal 3.7 3.G 3.3 ~.9 5.0 5.2 

- Fcdcm/e ( h·crlwid .l. I .l. I 3.9 ~.( . ~.3 ~.X 

- ,\'ocia/c /cke/'I!Cid -OA -<U -<U (J.l 0. I - 0. I 
- ( lCIIWC/1.1'(}/!/fij!C/1 C/7 ( lC\1'('.1'/C/1 - 0. 7 - O.X - 0 . .l -<U -<U - 0. 2 
- /.oka/c ( )\'crlieden O.X 0.7 <U O . .l O.X 0.7 

11. 'Y.•-Yariatie in constante franken 

Gezamenlijke Ü\erheid (incl transfers naar EG) 

- ( Jnt\'!lllg.I/C/1 I. X 2.X u 5.3 u u. 
- l'ril!/1/ire uitga\!.'// 5.0 2.9 2.2 1.7 1.2 1.2 

Federale Ü\ erhcid ( incl. transfers naar EG) 

- ( Jntl<lllg.ltcn -1.7 u - O.X ~.2 -1.3 2.7 
- l'rilllllirc uitgil\'('// - 1.2 0. 7 () ,(, - 0. 7 - 0. 3 - () 2 

Sociale Zekerheid 

- ( )nf\!lllgstcll 1.1 ~.5 ()l) .l.3 tU 1.1 
-l'rimnirc uirga\'('11 5 . .l .l.2 1.1 0.2 J.(, 2.0 

Genleenschappen en Ge\\estcn 

- ( )/1{\'illlg.I!CII ~.7 n X.3 2.7 3.9 2.1 
- l'riiii!III'C uitgmt'll X.3 3.~ .l. 3 2.7 3.0 1.4 

Lokale Ü\ crheden 

- Ontl<lllg.ltcn .l.7 u 0.9 5.~ 5.X - o. I 
- l'nmairc llltga\·cn 3.0 3.1 X.~ ~.2 -U 2.0 
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2.1. De Federale Overheid 

De effectieve verbetering in 1996 ten opzichte van 1995, van de NFB van Entiteit "I" (5) met 
ongeveer 0.8% van het BBP werd voor praktisch tweederden gerealiseerd dank zij een 
vermindering van het gewicht van haar geconsolideerde intrestlasten ( -0,5% van het BBP) en 

voor het overige (iets minder dan 0,2% van het BBP) door een verbetering van het primair 
overschot van de Entiteit 

Deze verbetering van het primair overschot van Entiteit 'T' is meer dan volledig gelokaliseerd 
op het niveau van de Federale Overheid (FO), met een winst van ongeveer 0,5% van het BBP. 
liet primair saldo van de Sociale Zekerheid kende daarentegen een verslechtering met bijna 
0,3% van het BBP (en met 0,2% van haar NFB). 

Op het eigenlijke niveau van de Federale Overheid lokaliseerde de geboekte verbetering van 
het primair saldo zich zowel op het vlak van de (niet-fiscale) ontvangsten, ten belope van 0,3% 
van het BBP. als op het vlak van de primaire uitgaven ( -0,2% van het BBP) 

Voor het derde opeenvolgende jaar laten de beschikbare gegevens voor 1996 een beperkte 

negatieve reële groei van de totale primaire uitgaven van de Federale Overheid voorzien. 

2.2. De Sociale Zeli.ed1eid 

Zoals vorig jaar had de Sociale Zekerheid in 1996 een negatieve invloed op de verminelering 
van de NFB van de Gezamenlijke Overheid (een verslechtering met 0,2% van het BBP, cfr 
Tabel 3) 

In een context van stabilisatie van de ratio van de totale effectieve ontvangsten van de Sociale 
Zekerheid (op 19,8% van het BBP). vloeit de verslechtering voort uit een zekere versnelling 
van het stijgingsritme van de reële uitgaven van de Sociale Zekerheid ( ..;-.2~1ó in 1996 tegenover 
+ 1.6°/o in 1995 ). terwijl tegelijk de reële groei van de economie vertraagde. De stijging 
(I 0,2% van het BBP) van de ratio van de primaire uitgaven van de Sociale Zekerheid kan dus 

\oor een dec! beoordeeld worden als zijnde van conjuncturele niet-discretionaire aard, waarbij 

niettemin eveneens een stop aan de voorbije dalingen en zelfs een inversie van de structurele 

ratio van de sociale uitgaven tot uiting wordt gebracht (G). 

Inzake de ontvangst en van de Sociale Zekerheid verbergt de genoteerde stabilisatie in 1996 de 

voortzetting en de consolidatie van het gegroeide belang van de alternatieve financiering 

(geaffecteerde ontvangsten). 

---·---

1:'1 Tcrhctinncrin;2 1-ntitcit ·r licrgrucpcctl de gcconsolidccrdc rd.cnin;2 \ëlll de Federale Overheid (Fel) en \all de 
~ociak /d.cthcid 1 ~/1 Fntitcit .. ]] .. omvat ,Ie gcconsoliLkcnk rd.cning \ëlll de ( lcmeenschappen en de 
( ic11 es ten il 1&<.1 1 c:n Je Lokale 01 crhcdcn (LO) 

1 (J 1 ,\Jdu-; kan men ramen dat tussen I 'J'J2 en l 'JlJ5 de stmcturele ratio van de uitgaven van Je Sociale /ekerheid 

11 eële Uilgaven e:-.clusid de 11erkloosheid in % van het tenJenlied reëel BBP) daalde: met 0.5% \êlll het BBI'. en 
dat doe daling in I'J% marginaal zou zijn omgekeerJ. 
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Deze alternatieve financiering zou I ,7% van het BBP in 1996 bedragen hebben (dit is een 
stijging met 0)% van het BBP in één jaar), terwijl de afbrokkeling van de eigen ontvangsten 
van de Sociale Zekerheid (bijdragen) verder zou zijn gezet ( -0,2% van het BBP); hetzelfde zou 
gelden voor de "traditionele" begratingstransfers vanwege de Federale Overheid ( -0,1% van 
het BBP) 

Globaal genomen zou de NFB van de Sociale Zekerheid in ESER-termen in 1996 nochtans 
positief gebleven zijn ( +0, 1% van het BBP), wat evenwel een achteruitgang betekent ten 
opzichte van het overschot in 1995 (0,3% van het BBP) en beneden het door het 
Convergentieplan 1993-96 (cfr tabel I) beoogde overschot van 0,2% van het BBP. 

3. De budgettait·e realisaties in 1996 van de Gemeenschappen en de 
Gewesten en van de Loli.ale Overheden 

3.1. De Gemeenschappen en de Gewesten 

De N Fl3, in ES ER-termen, van de Gemeenschappen en de Gewesten ( G&G) zou in 1996, 
stabiel gebleven zijn op bijna 0,6% van het BBP, wat een ongunstige afwijking betekent van 
bijna 0,2% van het BBP ten opzichte van het in het Convergentieplan ingeschreven objectief 
lVlinstens een deel van deze afwijking (ongeveer 0, I% van het BBP) is niet van structurele aard 
en dit in de mate dat die afwijking overeenstemt met een teruggave, in ESER-termen, van in 
1995 te veel ontvangen BFW-ontvangsten Deze afwijking werd evenwel voor minstens de 
helll gecompenseerd door een beter dan voorzien resultaat op het niveau van de Lokale 
Overheden (minstens een NFB-overschot van 0, I% van het BBP), waardoor de globale 
ongunstige afwijking voor Entiteit"!!" beperkt werd tot maximum 0,1% van het BBP. 

liet geconsolideerde primair saldo van de G&G is globaal genomen licht verbeterd (met 
ongeveer 0. I% van het BBP). wat juist voldoende was om de tendentiële verzwaring van hun 
intrestlasten te compenseren. De reële stijging van de totale primaire uitgaven van de 
Gemeenschappen en de Gewesten zou gevoelig vertraagd zijn in 1996 ( 1,4% tegenover 
gemiddeld 2,8% in 1994-95 en gemiddeld 3,8% in 1992-93) Deze vertraging zou vooral 
uitgesproken zijn op het niveau van de totale transfers aan de Lokale Overheden. In termen 
van tinale primaire uitgaven van Gemeenschappen en Gewesten, zou men gedaald zijn van een 
gemiddelde reële groei van 4,2% in 1992-93 tot 3,6% in 1994-95 en tenslotte tot 2% in 1996. 

De invloed van deze vertraging op de evolutie van het primair saldo van G&G zou evenwel 
beperkt geworden zijn door een vrij gevoelige vertraging in de groei van hun totale 
ontvangsten, en meer in het bijzonder door een daling in reële termen van hun "BFW''
ont\ angsten. 

Een meer gedesaggreercle en gedetailleerde analyse van de realisaties in 1996 per gefedereercle 
Entiteit zal zoals gebruikelijk worden ontwikkeld in het kader van het Jaarverslag van de 
Afdeling. in mei-juni 1997 
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3.2. De Lokale Overheden 

Zoals reeds \verd aangestipt zouden de Lokale Overheden (LO) in 1996 een minder dan 
voorziene verslechtering hebben geboekt op het vlak van hun NFB en hun primair overschot 
(met ongeveer 0, 1% van het BBP) 

In 1995 zou de sterke verbetering van hun NFB ( +0,4% van het BBP) hoofdzakelijk kunnen 
worden verklaard door een gevoelige toename, voor het tweede opeenvolgende jaar, van hun 
eigen inkomsten (door de versnelling in 1995 van de inkohieringen van de lokale belastingen), 
en door een sterke "cyclische'' terugval van hun kapitaaluitgaven. 

In 1996 zou de daling van hun totale ontvangsten (en meer in het bijzonder van hun eigen 
ontvangsten) beperkt kunnen gebleven zijn tot ongeveer 0, 1% en zelfs minder van het BBP, 
terwijl de herneming van de groei van hun kapitaaluitgaven gematigd zou geweest ZIJn, 
waardoor de groei van hun totale primaire uitgaven beperkt kon worden tot ongeveer 2%. 

Algemene besluiten 

Ze(f.~ indien de oor.\pronl<efül< beoogde doelstellingen van het Convergentieplan 1993-96 
niet l'olletfig lamtfen worden bereiM in 1996, heeft globaal genomen de structurele sanering 
van de Belgische openbare financiën zich verder gezet in 1996 en dit vooral door een, zU 
het beperlde, l'erbetering (0,2% van het BBP) van het primair saldo van de GezamenlUlw 
01•erhcid; dit gebeurde in een cmûuncturele context die nochtans relatief weinig 
ondersteunend was. 

Op structurele basis (dit is gecorrigeerd voor de cyclische Ïlll'loeden) is deze verbetering 
e1•emJ•el meer betel<enisl•ol en lam zU l'()()rzichtig geraamd worden op minstens O,J% van 
het IJIJP. Deze l'erhetering schrüft zich aldus in, in de sinds 1992-93 aangehouden tentfens 
tot structureel herstelvan de Belgische openbarefinanciën. 

De gehoel<te 1·erbetering in,";ake de primaire .midi ,"",ou in lwtddzaak terug te 1•inden ~."".Un op 
ltet nh•eau 1•an Entiteit ''I" (en meer in het hUzonder op het nil•eau l'llll de Federale 
01·erlteid). l'Ooral dan!< zU een goede aanhoudende beheersing van het groeiritme 1'(111 haar 
geconsolideerde finale primaire uitgaven (in het bUzonder op het federaal niveau en 
niettegenstaande een tegengestelde evolutie op het niveau van de Sociale 
Zel<erheid.mitgaven), alsmede aan een sterke toename van de niet-fiscale en niet
part~fiscale ontl'llngsten mn deze(fde Entiteit. 
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De ol~iectiefit•lwrde l'Oor 199 7 1•an het primair saldo voor Entiteit "/" bedraagt in het 
nieuwe Convergentieplan 5,3% en vervult een ankerrol, vermits de Regering er zich toe 
1'erboJI(/en heeft het primair surplus van Entiteit "/"in de periode 1998-2000 ten minste op 
dit peil te lwndlut1•en en het bovendien te doen toenemen in cm~;unctureel gunstige jaren 
(tot een bm•engrens van 5, 7% van het BBP). 

Moeitten er zich bUgel'Olg in de loop van 199 7 budgettaire ontwildwlingen 1•oor Entiteit "/" 
l~{tel<enen die l'llll aard zUn de vooropgestelde doelstelling voor het primair Slli]Jlus van 
Entiteit "/" (5,3% van het BBP) in het gedrang te brengen, dan is het aangewezen 
onmiddellUk de nodige maatregelen te tref(en die ertoe strekhen deze drempelwaarde op 
een duurzame wUze te vrUwaren. 

Op meer gedetailleerd nil•eau, zou de reële groei van de totale primaire uitgaven van de 
/Jelgische m•erheden zeer beduidend beneden de tendentiële groei van de economie (+1,2% 
in 1996, 1•r[iwel hetze(fde c(ifer als in 1995) zUn gebleven, terwUI de ratio mn de 
m•erheidwnt1•angsten zich licht hersteld zou hebben (enliel niet-fiscale ontvangsten), 
waardoor de .\J'fllllletrische terugval geboe/(( in 199 5 werd geneutraliseenl 

Op het nil•eau l'llll Entiteit "1/" werd de vastgestelde vertraging van de reële groei van de 
finale primaire uitgm•en van de G&G vooral geneutraliseerd door de herneming, Jut de 
terugl'lll in 199S, 1·an de reële (lwpitaal)uitgm•en 1•an de Lolwie Overheden, alsmede door 
de zwaldie gmei 1•an de globale ontvangsten van de G& G. Deze laatste .fitdor, W)()r het 
grootste deel toe te schrU1•en aan de terugbetaling 1•an te 1'eel ontvangen inlwmsten in 
1995, lum als niet-structureelworden beschouwd. 

/lier/JU dient te H'orden opgemer/(( dat de Gemeenschappen en de Gewesten door het 
nalel'en 1•an de maximaal toelaatbare telwrten, waartoe zU zich voor de jaren 1996-1999 in 
het nieuwe ,\amenwerliingsaldword met de Federale Regering hebben verbonden, op een 
stmcturele wUze bUdragen tot de toename van het primair surplus van de GezamenlUlw 
01·erheid. 

Tenslotte dient onderfUnd te worden dat met het oog op de toetreding tot de munteenheid 
op 1 januari 1999, de ()J•erheden alles in het werli moeten stellen om het ol~iectief van een 
globale NFB l'll/1 2,9% in 1997, zoals voorzien in het nieuwe con1•ergentieprogramma, te 
1'erwezenlfili en. 
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ADVIES 

l. Globale evoluties. 

l.I. Resultaten, evoluties en determinanten. 

Voor een correcte evaluatie van de begratingsresultaten van het jaar 1996 en sinds de 
uitvoering van het Convergentieplan van België dienen de effectieve realisaties van de voorbije 
jaren ( 1991-1995) opnieuw in beschouwing genomen te worden, zoals zij op basis van de 
laatst beschikbare nationale rekeningen, opgesteld overeenkomstig de geharmoniseerde ESER 
definitie, kunnen geëvalueerd worden. 

Onderhavige analyse beoogt eveneens om de realisaties 1996, zoals zij hier voorlopig worden 
geraamd, te situeren ten opzichte van de doelstellingen voor 1996 van het Convergentieplan 
1993-96. 

Er vveze aan herinnerd dat in onderhavig advies de intrestlasten om methodologische reelenen 
(zie bijlage) op geconsolideerde basis gedefinieerd worden. Dit heeft tot gevolg dat hun niveau 
0,2 % van het BBP lager ligt (bijna uitsluitend op het niveau van Entiteit I. en in het bijzonder 
up het niveau van de Sociale Zekerheid) dan het ermee overeenstemmende (niet 
geconsolideerde) niveau zoals dat in het nieuwe Convergentieplan van België werd 
weerhouden, en dat bij wijze van symmetrie het primair surplus (geconsolideerd) hier eveneens 
0,2 % van het BBP lager ligt dan het ermee overeenstemmende surplus uitgedrukt in niet 
geconsolideerde termen. 

1.2. De globale realisaties in 1996. 

Voor 1996 zou het globale tekort van de Belgische overheidsaclministraties gevestigd zijn op 
3,4 r% van het BBP overeenkomstig de ESER-normen. Dit vertegenwoordigt zeker een 
ongunstige afwijking van 0,4 % van het BBP ten opzichte van de doelstelling die globaal door 
de Overheden voor 1996 werd weerhouden De geraamde verbetering ten opzichte van de 
realisaties 1995, hetzij een verbetering van 0, 7 % van het BBP, situeert zich alelus gevoelig 
beneden de verbetering ( + I ,3 % van het BBP) die beoogd was in het geactualiseerd traject dat 
door de Afdeling in juni 1994 werd voorgesteld, na de recessie van 1993 
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Zij dient evemvel ook geanalyseerd te worden in een conjuncturele context die globaal weinig 
ondersteunend is gebleven (7), inzonderheid op het vlak van de ontvangstengroei, en waarbij 
de daling van de gemiddelde of impliciete rentevoet op de Belgische openbare schuld, alhoewel 
die daling zich in 1996 voor het vierde opeenvolgende jaar heeft verdergezet, zich tegen een 
trager ritme heeft gematerialiseerd dan in de voorbije twee jaren (- 0,4 % in 1996, tegenover 
-0,8 ~ó en -0,7% respectievelijk in 1994 en 1995). 

Tahcl-+ 
Bcgrotingssallli nn de Gczamcnliji{C Owrhcill 

(in % \'il/1 hel !JBI') 

NiYcau Vcrschil 

10')2 1003 100-t 1005 10% ·n-·'J-+ '0-t-'% '03-"% 

- Primair saldo 3.() 3.3 4.0 5.0 5.2 u 0.2 UI 
- prilllairc uitgayen -+2.3 -+ 3 .-+ -1-3.0 -+Vi -+VI 0.7 - 0.3 - ().() 

- on!' a ngstcn -1-5.0 -1-(,. 7 -1-X.O .f7.X -lX.O 2.0 - 0.0 1.2 
- lntrcslcll I O.X I O.X I 0. I 9.1 X.ó - 0. 7 -1.5 - 2.2 
- NFB - 7.2 - 7.5 - 5.1 - -1-. I - 3 .-+ 2.0 1.7 -+. I 

Op het niveau van het primair saldo, zou het effectief surplus gestegen zijn van 5,0 % van het 
BBP in 1995 naar een surplus van 5,2% in 1996, hetzij een vastgestelde verbetering met 0,2% 
van het BBP 

Gelet op het feit dat de globale reële groei van de Belgische economie in 1996 ( + I ,4 %) op 
significante wijze beneden zijn potentiële of tendentiële groeivoet zal gebleven zijn - die in het 
algemeen geraamd wordt op ongeveer 2 % -, mag men aannemen dat deze verbetering slechts 
ten dele een meer uitgesproken verbetering van het structureel primair begratingssaldo (x) van 
het jaar 1996 weerspiegelt, die volgens de Afdeling voorzichtigheidshalve kan geraamd worden 
op 0,5 of0,6% van het BBP 

Bij wijze van vergelijking, heeft de OESO in haar laatste semestriele vooruitzichten (0), waarbij 
wordt uitgegaan van een effectief tekort dat een beetje lager ligt (met name 3,2 % tegenover 
een tekort van 3,4 % van het BBP dat hier werd weerhouden), het ongunstig cyclisch efl'ect -
uitgedrukt in jaarlijkse afwijking - van de conjuncturele verzwakking van het voorbije jaar op 
het Belgisch begrotingstekort geraamd op 0,4 % van het BBP voor 1996. De OESO raamt de 
vcrbetering van het globaal structureel primair saldo (na af1rek van de interestlasten) van de 
Belgische ovcrheidsadministraties op I %van het BBP voor 1996 

171 1\kt een reële ~wei 1 \all het lllll') Jie geraamd \\ordt op 1.4 ';;,in llJ%. 

1 X l !ti geul! ngeerd \oor het cl ket \all de cYclische factoren ( con]uncturelc ). hetzij het spel \'all de ·automatische 

:;tabilisatll! en··. 

1 'J 1 I lccemher I 'JlJ(, nr. 1•0. Tahcllcn in bijlage. 
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1.3. Evoluties tussen 1992-1996 en inkadering m een internationaal 
perspectief. 

De in 1996 vastgestelde evoluties dienen eveneens gehersitueerd te worden in hun context van 
gemiddelde periode, en vergeleken worden met de evoluties vastgesteld bij onze belangrijkste 
buurlanden et Europese partners. 

1\ilen stelt , in termen van effectief primair saldo, overeenkomstig het Secretariaat van de 
OESO, een gecumuleerde verbetering vast ten belope van 2,3 % van het BBP sinds 1992 (in 
4 jaar), terwijl de relatieve cyclische toestand van de Belgische economie (10), nog steeds 
volgens dezelfde informatiebronnen, en uitgedrukt in termen van "afwijking van het BBP", zich 
in 1996 nog op 3,5 punten beneden zijn niveau van 1992 zou gesitueerd hebben ( 11) 

TabciS 
Budg;cttairc saldi en c~clischc imlocdcn Yolgcns de OESO 

!in % Htll het /Wl') 

NiYeau Gecumuleerd Jaarlijkse eYolutie 
yerschil 

I!JlJ2 ]l)l)J llJlJ4 I 'J\l5 1\l% 'l) 1- 'l)J- llJlJJ llJlJ4 llJlJ5 I'J% 
'l)J '')(, 

Financiële :;~J]di (I) -7.2 -7.5 -5.1 -4. I -1.2 -1.0 4.J -0.1 2.4 1.0 ()() 

- l't imaite :;aldi ( 2) 2.X 2.6 4 . .1 4.5 5.1 -O.J 2.5 -0.2 1.7 0.2 O.(J 

-Netto inlie:;len (3) I 0. 0 !{)_() lJ.4 X.7 X.1 O.G -1.7 ()_() -0_(, -0.7 -tU 

l\cli:;chc indoeden (-I 1-5) lU -1.7 -U -U -1.7 -2.-l- -()_{) -2.0 tU o. I -0.-l-
Structmeel :;al do ( 0 ) ('i) -7.5 -5.X -1.7 -2.X -1.5 1.-l- -U 1.7 2.1 O.lJ u 
Primait sttliL'Illr.:..:-1 ;-;aldt' t(> 2-·l) 2.5 4.1 5.7 5.X ü.X 2.1 2.5 LX u 0. I 1.0 

Ver.-;chillllll' t * J (7) O.ü -2.7 -2.1 -2.1 -2.lJ -:u -0.2 -:u ().4 0.0 -0_(, 

(
0

) Tt;: het cfji:cticj.lllfdo gecorrigeerd l'!}(}r cyclische cjjá·tcn, m·ereenkomslig de mcthorlologie \'1111 de 
()ji,\(} 

i*! ::ie \'oe/nou/JIJ' /0. 

Steeds vertrekkende van deze gegevens van de OESO, zou het structureel primair saldo van de 
Belgische overheidsadministraties zich sinds 1992 (op 4 jaar) cumulatief hebben verbeterd met 
'-U % van het BBP , terwijl de verbetering van het effectief primair saldo zich zou beperkt 
hebben tot 2.3 ~;, yan het BBP 

r I() 1 I kl/Ij de al\\ itl..ing in productie gcmeten bij \\ ij;e Yan \erschil tussen het d!Cctid llBP en het potcntiëel BJ lP 
uttgcdmkt in percentage \all het potcntiëd BBP. 

1 11 J I kt/IJ een negatie\ cal\\ Ijking geraamd op 2.7 ~~~' in llJlJ5. rcrgekkcn met een positine al\\ ijking Yan 0. 'J % ( \ an 
het potcntiëel Bil!' J in llJ'J2 
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Dit zou per saldo een negatieve weerslag van de cyclische achteruitgang van de economie op 
het begratingssaldo hebben teweeggebracht die kan geraamd worden op ongeveer 2,0 % van 
het BBP sedert de invoering van het Convergentieplan (in feite voornamelijk in 1993) 

Een verbetering van dergelijke omvang van het structureel saldo (cyclisch gecorrigeerd) plaatst 
België duidelijk in de kopgroep van de door de OESO weerhouden Europese landen voor wat 
de saneringsinspanning betreft die sedert de invoering van het Convergentieplan werd geleverd. 

Bovendien zou de verbetering van de Belgische openbare financiën, in vergelijking met de 
andere Europese landen, bijzonder uitgesproken geweest zijn gedurende de drie laatste jaren 
(zie tabel hierna) 



België 
( Tcmilhh:ldc Lurnpcsc l 1ni.: 

l'crscl!il 

Denentarken 
Ierland 
Nederland 
Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Verenigd Koninkrijk 
Spanje 
Oostenrijk 
Z\\ eden 
Lu'>eiuburg 
Finland 
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Tahc16 
Vcrgclijldng yan de nctto-fïnancicringshchocftcn op basis Yan de 
ramingen nn de Commissic Yan de Europese Gcmeenschappen 

(in %\'all het 1313!') 

NiYeau Gecumuleerde eyoluties 
Fiiwncieringsbelweften 

llJ<J2 llJlJ3 llJlJ4 llJlJ5 llJ% 'lJ2-'lJ4 'lJ4-'% '92-'% 

-7.1 -7.5 -5.1 -4.1 -3.3 2.0 1.8 3.8 
-5.1 -6.5 -5.4 -5.0 -4.4 -<U 1.0 0.7 
-2.0 -I_() ().3 O.lJ 1.1 2.3 0.8 3.1 

-2.lJ -3.lJ -3.5 -U) -1.4 -0.6 2.1 1.5 
-2.4 -2.4 -1.7 -2.0 -l.(J 0.7 0 .I tU\ 
-3. ') -:u -3.4 -4.{) -2.6 0.5 0.8 u 
-2.8 -3.5 -2.4 -3.5 -4.0 0.4 -1.6 -1.2 
-4.0 -5_() -5_() -4.8 -4.0 -1.6 1.6 ()_() 

-lJ.5 -lJ.(J -lJ .0 -7.1 -6.6 0.5 2.4 2.lJ 
-6.1 -7.8 -6.8 -5.8 -4.6 -0.7 2.2 1.5 
-4.2 -6.8 -(d -6.6 -4.4 -2.1 l.lJ -0.2 
-2.0 -4.2 -4.4 -5.') -4.3 -2.4 0.1 -2.3 
-7.8 -12.3 -10.8 -8.1 -3.lJ -l.O (J.lJ l.lJ 

0.8 1.7 2.() 1.5 ()_ l) 1.8 -1.7 0. I 

-5.lJ -8. () -6.2 -5.2 -3.3 -<U 2.') 2.() 

limn ( 'onnni.1sic F( i Fconomiscl!e /J/1(~-.;e//en JYYU-V8 -1/ctj.it JY%, san!em·alling, tahcllcn :!8 en 2Y. 

Terwijl, volgens de gegevens van de diensten van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, het gemiddelde Europese overheidstekort met 0, 7% van het BBP 
vcrminderde tussen 1992 en 1996 laten dezelfde bronnen wat België betreft een gecumuleerde 
vcrbetering blijken van 3,8% van het BBP 

Zo zou. zowel in 1996 als in 1995, het Belgisch overheidstekort ongeveer I% van het BBP 
onder het communautaire gemiddelde (met 15) hebben gelegen, terwijl men in 1992 nog een 
overschrijding in ongunstige zin met 2,0%) van het BBP optekende ten nadele van België. In 
drie of vier jaren zou de relatieve verbetering van de Belgische positie aldus 3,0~/o van het BBP 
hebben bedragen. 

1.4. De bepalende factoren van de primaire saldi (Gezamenlijke Belgische 
overheid) 

Op een meer gedetailleerd niveau vindt men de bepalende factoren terug van de globaal 
waargenomen evoluties inzake de primaire saldi. 



Tabel 7 (12) 
Determinanten Yan de en>lutie yan 

de primaire saldi nn de Gezamenlijke Onrheid 

NiYcau 
19<)2 1993 199-f 19<J5 

A. En>lutie in •y,, yan het BBP 

- Fotale onll'llllgs/cn (*} -+5. 9 -+6.7 -+8.0 -+7.8 
- Fiscale 28.9 2<J.3 30.<J 31.1 
- Paraliscalc 15.-+ 15.6 15.2 15.1 
- Andere ( *) 1.7 1.8 1.9 1.7 

pm lisc:1le + paraliscale -+-+. 3 -+-+ .9 .f(J.l .fC>. I 
\\aan an. • transfers aan EG 1.2 1.2 1.2 1.1 

- l'rnnairc llilgm·cn -+2.3 -+3.-+ -+3.0 -+2.8 
-Lopende 3'J. 9 -+O. 6 .fO. 2 -+0.2 
-Kapitaal (ncllo) 2.-+ 2.8 2.8 2.6 

- l'rilllair saldo 3.6 3.3 .f.'J 5.0 

B. Elasticiteit yan de nniYangsten In termen yan de BBP-groei 

- Fiscale o.n I.(.J 2.18 1.11 
-Parafiscale 1.28 1.50 o.-+7 0. 7(> 
-Fiscale en p:uafiscalc I. 05 1.57 1.59 i.()() 

C. EYnlulie in constante franken Jaarlijkse groein>et (0
) 

- Jutulc Ul<'rlieidlri/ll\'llllgslcn 2.8 1.-+ 5.3 1.3 
-\\aan an fiscale en parafiscale 3.1 1.1 5.3 1.8 

-Finale primaire uitga\ en 3.2 2.3 1.-+ U> 
( c.\cl transfers aan EG) 

E.\cl. werkloosheid 3.1 2.1 1.(, 1.9 
- Lopende 2.8 1.-+ 1.3 2.1 
- l(apil~la! ]().() !(>.2 2.'J -5.7 

! 0
) .\ lectkunrlig gclllirlrlclde \'oor rlc groe!lïJe/en \'Uil de suh-pcrwdcs. 

19% 

-+8.0 
31.2 
1-+.8 

l.<J 
-+6.0 

1.0 

-+2.8 
.f(). 2 

2.6 
5.2 

1.1-+ 
0.51 
0. 93 

U> 
1.0 

1.1 

1.1 
1.1 
!A 

i*J lnhcgrepcn de in de Ji,\'FH.-rckcningcn als negatie1·c uitgan•n gelwekte onti<II(\!,Sten. 

1.4.1. ln:.al<e ol'erheid.wntvangsten 
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Vcrschil 
'9-f- '<)() '93-'% 

-0.0 1.2 
0.3 l.<J 

-0 .-+ -0.7 
0.1 0.1 

-0.1 1.1 
-0.2 -0.1 

-0.3 -0 .(, 

-0.0 -0.-+ 
-0.2 -0.2 
0.2 1.8 

Jaarlijks 
gemiddelde 

1.28 uc. 
0.(>3 0.57 
O.'J7 1.22 

'96/'t).j '96/'93 

1.5 2.7 
1.-+ 2.7 

1.3 1.-+ 

1.5 1.5 
U> 1.5 

-2.2 -0 _(, 

De lotale overheidsontvangsten, zoals zij hier in aanmerking worden genomen, daalden met 
0.2~o van het BBP in 1995 ten opzichte van 1994. Deze achteruitgang, uitgedrukt als % van 
het BBP. werd in 1996 gecompenseerd, gezien de ontvangsten stegen tot 48,0% van het BBP, 
tegenm er 4 7.8°/Ó in 1995 

1 121 J)aar de al11i1kingen per sub-periode (in •;;, Yan het BBI') en de tutalen 1\enlen \ëtstgestdd op basis 1an nict
<ilgeromk UJkr.;. kunnen in deze en in Yolgemk tabellen uit d1e voorstelling si\ ijzen restal\\ Ijkingen Yan 
±11.1 \Oortl'!ueien 
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Benevens deze globale evoluties, dient men enkele WIJZigmgen te vermelden die ziJn 
opgetreden in de structuur van de overheidsantvangsten 

Zo zou (zie tabel 7 hiervoor) het aandeel van de fiscale en parafiscale ontvangsten in 1996 een 
beperkte daling ten belope van ongeveer 0, 1% van het BBP hebben opgetekend, terwijl 
terzelfèler tijd de stijging van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten ( 13) (ESER) met 
praktisch 0,2% van het BBP zou zijn gestegen. 

Zo overschreed in 1996 het aandeel van de verplichte heffingen (totale fiscale en parafiscale 
ontvangsten, zowellopende ontvangsten als kapitaalontvangsten) het niveau van 1992 nog met 
I, 7% van het BBP, terwijl de andere ontvangsten (niet-fiscale en niet-parafiscale) hun niveau 
met 0.2% van het BBP overschreden. 

Meer in het bijzonder, stelt men in 1996 binnen de fiscale ontvangsten een duidelijke stijging 
van de indirecte belastingen vast (in de orde van grootte van 0,2% van het BBP) terwijl 
tegelijk het aandeel van de directe belastingen (bijna uitsluitend op het vlak van de directe 
belastingen op particulieren) gematigd zou zijn afgenomen in 1996 (met ongeveer 0, 1% van 
het BBP) De vermindering van het aandeel van de sociale bijdragen zou opnieuw vrij sterk 
zijn ( -0,3% van het BBP in 1996, tegen -0, I% van het BBP in I 995). Die vermindering zou 
op het vlak van de ontvangsten van de Sociale Zekerheid geneutraliseerd zijn geweest door een 
gelijkwaardige stijging van de toegewezen ontvangsten (alternatieve financiering). 

Deze evoluties inzake relatieve aandelen in de overheidsantvangsten impliceren per definitie 
dat de globale elasticiteit van de verplichte het1ingen, in termen van het nominale BBP, in 1996 
lichtjes lager was dan één (zie tabel 5 hiervoor) Deze elasticiteit (fiscale en parafiscale 
ontvangsten) zou aldus globaal iets meer dan 0,9 bedragen, tegen ongeveer I ,0 in 1995 en 
ongeveer I ,6 in 1993 en 1994. 

Globaal genomen kan men stellen dat de lichte achteruitgang in 1996 van de verplichte 
hellingen in% van het BBP, en in het bijzonder van de directe heflingen, wordt verklaard door 
een relatief zwakke economische groei die dan nog bovendien werd teweeggebracht door 
bepaalde inkomenselementen (niet-looninkomen) en vooral door finale bestedingen (uitvoer en 
productieve investeringen) die het laagste rechtstreekse hefboomeffect hebben ten gunste van 
de ontvangsten ( 14). De ongunstige combinatie van het zuivere cyclische effect (I .'i) en 
'·structuurefTecten·· inzake ontvangsten zou aldus ten beiope van 0,3% tot 0,4tjó van het BBP 
gewogen kunnen hebben op de evolutie van het globale primaire overschot. 

.. -------- - ---~ 

I 1_\ I f\fct inbegrip \all bepaalde kapitaalonl\angstcn (onl\allgstcn Üllake mobiloJ(mie. \·erkopen or O\erdrachtcn \illi 

upenha1e gehml\len. en/.) die in hel geconsolideenlc J·:SEJ<.-stelscl \\orden geboekt als negalie\e uilg<l\en en niet 
als lliilYungstcn. 

1 l-Il llcl/rJ \\ egens gemiddelde belastinglarieYen die onder het globale gemiddelde liggen. hetzri \\ egens elaslicitcitcn 

die bger 11in dan eén in termen \Uil eigen bdastbare gnmdslag. 

1 l.'i 1 Nominale en reële groei die beduideml onder de algemene trend. geraamd op 2'f<,_ liggen. 
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1.4.2. ln;.ake primaire uitgaven 

Inzake primaire uitgaven, laten de beschikbare gegevens (I G) globaal blijken dat er in 1996 
(Gezamenlijke overheid, zonder aan de Europese Gemeenschappen afgestane middelen) een 
stabilisatie is opgetreden inzake relatief aandeel in het BBP ( 42,8% van het BBP) ( 17), hetgeen 
leidt tot een gecumuleerde daling van 0,6% van het BBP over de periode 1993-1996. 

De hier waargenomen breuk wordt aldus terdege bevestigd ten opzichte van de gevoelige 
stijging van deze verhouding die werd opgetekend tussen 1990 en 1993 (+2,5% van het BBP 
in 3 jaar), gedeeltelijk wegens het expansievere begratingsbeleid dat werd gevoerd in 1991, 
gedeeltelijk wegens een ongunstig effect op de noemer van de verhouding dat verband houdt 
met de recessie van 199 3 (I x) 

Deze relatieve stabilisatie in 1996 zou zowel gelokaliseerd zijn bij de lopende primaire uitgaven 
(geconsolideerd, alle entiteiten samen) als bij de kapitaaluitgaven. 

De evolutie van de rëele primaire uitgaven geeft ons nochtans een betere aanduiding van de 
onderliggende evoluties, daar zij het in hoofdzaak mogelijk maakt de statistische vertekeningen 
die samenhangen met de conjunctuurcycli te neutraliseren (noemer-effecten) 

Zo zou in 1996 de schijnbare stijging van de binnenlandse finale primaire uitgaven (I()) in 
constante fl·anken (20) I, I% hebben bedragen, hetgeen minder is - ondanks de stijging bij de 
Sociale Zekerheid - dan het overeenkomstige cijfer voor 1995 (+I ,6%) of het gemiddelde van 
de jaren 1994-95 (+1,5%) ofnog 1991-1993 (+3,4%) 

Na opname van de uitgekeerde middelen (onder meer de afgestane ontvangsten) voor de 
financiering van de Europese Instellingen zou de stijging van de primaire overheidsuitgaven in 
19% globaal genomen identiek zijn aan het cijfer van 1995, hetzij I ,2% in reële termen. 

Indien men nochtans rekening houdt met de beperkte stiJgmg van de totale 
overheidsontvangsten in constante tl-anken(+ I ,6% in 1996 tegenover slechts +I ,3% in 1995), 
zou het reëel stijgingsverschil tussen overheidsantvangsten en primaire uitgaven, hetgeen in 
hoge mate de evolutie van het primair saldo bepaalt, zich in i 996 in gunstige zin hebben 
ontvvikkeld, gezien men zou gekomen zijn van +0, I% in 1995 (maar +3,6% in 1994) tot 
10,4% in 1996 

1 I(, 1 [\kt inhe12I i p \ ;m de elkclie\e uitga\ell die in hel I'SJ:IZ-slclscl \\ m den aangerekend als · negatie\ e·· uitg:11·en 

1 171 I er hlTinnering. de kapitaaluitg:11en \\orden ··gehrntcenr· /ie hieromtrent de t\kthodologische Bijlage. 

I I x I rer hei i I mei ing. de kap i laaluitga\cn \\orden ··gebruteerd·-. he hierom ti ent de Methodologische !liJ lage. 

1 19 1 /onder loc ge\\ c;en onl \angsten en o\enh achten aan de hiropese ( lemeensclwppen 1 LU). 

1201 ( ledcilccrd met de inde'\ \an de cunsumpliepnj1.en. \\ aarmee in principe een o\en\egend deel \<111 de primaire 
uitg:11 en 1 .;;al:u i.,>eiL ;;ocialc uitkei ingen. subsiLlies aan maatschappijen! met een lekere \·erlraging \\orden 

gcindc'\eenl. 
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1.5. De evoluties inzake intrestlasten en schuldgraad 

Na de gevoelige stijging van de (geconsolideerde) intrestlasten welke in 1992 werden 
opgetekend ( +0,6% van het BBP) en de zeer gevoelige daling ervan die werd aangevat in 
1994-1995 (-I, 7% van het BBP in 2 jaar), werd deze daling op een afgezwakte wijze 
voortgezet in 1996. met een nieuwe vermindering die wordt geraamd op 0,5% van het BBP 
gedurende een enkel jaar 

Het gewicht van de (geconsolideerde) intrestlasten voor de gezamenlijke Belgische overheid 
zou alzo herleid kunnen zijn tot 8,6% van het BBP (21 ). 

Deze voortzetting van de afname van het gewicht van de intrestlasten wordt in hoofèlzaak 
verklaard door de voortgezette daling van de impliciete of gemiddelde intrestvoet op de bruto
geconsolideerde schuld van de Belgische overheid. Deze gemiddelde intrestvoet zou ZIJn 
gedaald van nog 8,8% in 1992 tot 7, 7% in 1994, 7% in 1995 en uiteindelijk 6,6% in 1996. 

Bovendien werd deze afname van het gewicht van de intrestlasten nog vergroot en versterkt 
door de geleidelijke ommekeer bij de geconsolideerde openbare schuldgraad ( -4,8% van het 
BBP in 1995-96) 

Omgekeerd heeft een zekere normalisatie in 1996 van de flnancieringsstructuur (de stopzetting 
van het consolidatieproces dat zich voordeed in 1995) blijkbaar de daling van de intrestlasten 
afgeremd, ten opzichte van de tijdelijke versnelling in het voorafgaande jaar 

De bruto-geconsolideerde schuldgraad (Maastricht-dellnitie) zou de daling die in 1994 
aangevat werd, hebben voortgezet en zelfs versneld in 1996. Zij zou 3,6% van het BBP 
hebben bedragen (na de jaarlijkse gemiddelde daling van I ,6% van het BBP in 1994-95 ten 
opzichte van het maximumpeil van 136,8% van het BBP in 1993 ). 

Deze daling van de bruto-geconsolideerde schuldgraad zou waarschijnlijk nog meer 
uitgesproken hebben kunnen zijn indien de zwakke nominale groei van het BBP in 1996 (22) ze 
niet zou hebben afgeremd 

Men kan aldus stellen dat in 1996 de omkering van het "sneeuwbaleffect" het mogelijk 
gemaakt heeft de geconsolideerde schuldgraad te verminderen met ongeveer 0,8% van het 
BBP. terwijl de "andere financiële verrichtingen" (verrichtingen "buiten NFB") op een 
substantiëlere \vijze hebben bijgeelragen (ten belope van 2, 7% van het BBP) tot de 
vermindering van de schuldgraad. 

r2lr J <T luTI/JIIl'l'iiiJ!. de niet-g<•consolidccnle intrcstlaslen zcnulcn in !99ó S.S":, \'Uil het lllll' hchhen hcdmgen \'oor 

de J!<'ZUIIIL'IIIi/ke 15c/gJsc!Je m·erheid, lmWT!/11 7, 9% mil het JJ]j}' mor J:'ntiteil I rin J!laals \'1111 7, 7'!(, op 

g<'C onw/ulccnlc husis;. 

r22r Fen nominuk ~J()ci die beperkt 11a,; tot +.i .. V;;,_ hetzij een dalin~ l<lll prakti,;ch 0.1'!;, ten op1ichtc lélll I '1'15 en 
1 \Hl! ui een 1 er>chil 1 an I.(,% ten owichk Y<lll het ciJicr nm I'J'J..j ( +..\.'1%) en het gemiddelde 1 an de jaren I'J'J 1-
'!2. 
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!Je::e hijdruxe 110rdt moral \'erk/aard door de \'ermindering wu1 de m·erheid\schuld in 
de1·ie::en dunkzij de m·erdmcht door de NHR aan de Schatkist \Wl de resene die op haar 
ha/uw inxeschreJ•en staaf als gel'OIK van de gerealiseerde meenraarden bij de \'er/wop \Wl 

xo11d, door het helegxinxsbeleid l'an de rerschillende m·erheden in openbare .fónd,en, eerder 
dun 111 primfe beleggingsinsfmmenfen en door de l'oort::effinx 1w1 het 
printfi.\ering.\pmgrumnw.. f)e 11 eerslag mn deze positie1·e factoren (3,5% mn het HH!)) 
11 en/ nochtans xedeeltelijk gecompenseerd door andere factoren met betrekking tof de 
gelmtikehjke afirijking tussen de emlutie mn de sc/mld en die mn de NFH, in het bijzonder 
de .fïnunciële J'eJTichtingen ::oals de krediefl·erleningen en deelnemingen (~l de l'erschillen 
tussen de hudgeftuire aanrekeningen en de kwuitxaven die in 1996 een ongunstixe im·loed 
hehhen gehad mor de federale uitgm·en en de gezondheid\ïtifgm·en. Het is nochtans te l'roeg 
()/1/ een mlledig heeld te krijgen \Wl de::e factoren. In het algemeen kan men immers 
traditioneel slechts in de loop \'cm het derde kl1'urfaal de 'fine tuning" uitmeren \Wl de 
herekening \Wl de OjJenhure schuldgraad 

Sedert 1993 bereikte de gecumuleerde vermindering van de schuldgraad aldus 6,8% van het 
BBP in 3 jaar (ongeveer 2,3% van het BBP gemiddeld per jaar), waarvan 2,4% van het BBP 
voortkomen uit de structurele omkering van het "sneeuwbaleffect" (n ). 

--~~---- -----

1211 I Iet ll!llge"eerd ,.;neem\halct1'cct onhtaat omdat het huidig primair mer,.;clwt het peil mer,;chn)dt \all het 
thcut cti,.;ch pt tmair o\ cr.-;chot Jat n:reist is om elk jaar Je schuldgraad te stabiliseren. ll\ erschnjdt 
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Tabel 8 
1\Iacro-financiële gcgcwns en determinanten Yan de eYolutie yan de schuldgraad 

Nin:au Rekenkundig gemiddelde 
llJlJI I 'JlJ2 I'JlJ:l 1'!'!4 I 'JlJ5 llJ% '!2- 'l)4 '94-'% 'lJJ-'9(, 

A. 1\lano-tïnandëlc gcgcrcns 

- lmpl icictc intrest \oe! 'Y" ( io) X . .f 8.8 8.5 7.7 7.0 (1.(1 8.1 11.8 7.1 
- Nominale groei Hili' (g) 4.7 5.:1 2.4 4.9 :1.4 :l.:l 3,7 .U 3.9 
- Reële gwci HHI' (r) 1.(1 1.7 -1.4 2 3 1.9 1.4 0.5 1.7 l.'J 
- J)ilïcrcnttccl ( i-g) 3 7 :1.5 (1.0 2.8 3.(1 3.:1 4."1 1 -.. ) :l.:l 

B. Determinanten ran de erolutic n111 de schuldgraad 

In 'Y" Yan het 13131'. Evolutie 

I 'J'J I I 'JlJ2 I 'J'J."l 1994 I 'J'J5 I 'J'J(, 92-.94 'lJ4-'% . ') :l-. ')(, 

-( lcconsolidcctdc. bruto- ( 0) 

sclmldgraad 12'J.O IJO.:l I :lC1.8 U4.8 I :l\5 JO,(J.() 4.4 -4.7 -(1.8 
Jaarlijks gemiddelde 

-l'Iimair C\CII\\ichls- (I) 4.5 4,2 7.7 .\(1 4.7 4.:1 5.7 "1.5 4.2 
saldo 

-Reëel pi inwir saldo (2) n 3.(1 .'J 4.') 5 0 5,2 4.1 5.1 5.0 
-Vcrschil printair saldo (.1= 1-2) 0.8 0.(1 4.4 -U -0.2 -0.8 1.5 -(1.5 -0.8 

( lccumulecnk evoluties 

Vet schil schuldgraad (4) 1.8 u c,,s -2.0 -1,2 _.".(, 4,4 --U\ -(>.8 
-Verschil primair saldo ( 5=1) 0.8 0.(1 4.4 -U -0.2 -0.8 :l.ll -I. I -2.4 
-Andere ( letricht e'-.:cl. ( (J=cl-5) 1.1 0.7 2.1 -0.7 -1.0 -2.7* 1.·1 -1.7 -I. I 
NI· I l 1 en <Ianpassingcn * 

1°) In °i; \(///de gccon.lolidccrde hrli/O-sc/1/(ld einde t-1 

1 ''i !let hetreji l1ier een ne/lo residuair saldo, dut ::1!\1 cl ele111enlcn hiliten .\1·]) he1·ut die !~ehhen 

/JijgedragC/1 lof de s/ijging \'(IJ/ de OJICilhare Sc/1/(ld\'Orlllillg (krcdie/\'CI'ICilillgC/1 Cl/ cfeclnclllillgcll, 

lïti!IC\ er.lchi//en t1tssen de hegrolingsuunrekeningcn ct/ de kasllilga\'e/1, en:: ... ), \'er.lchillendc andere 

correctiejitctoren tlt.lsen hel X!•;\' \'mi de Schatkist en de \'erandering \'1111 de sch11ld \'mi de Schatkist 

rl\!F-certijicaten, \li.l.lelkoersrcrschi//en, enz.), en tenslotte mulere llilzonderlifke ele111enten h11iten 

.\1-li die hchhen hijgedragen tol de \'Crlllindering \'{/// deze scli11ldgraad (\'Oor een hcdmg \'an 

onge\'('er :no llli/jal'll of], n(; \'(//1 Iw! !Wl' in fl)l)(j op liet ni\'C!l/1 \'([// de nc//o-sc/1/(ld \'1111 de 

:<c!l!ltki.ll) 

2. De evoluties per grote Entiteit 

2.1. Vcrgelijkende analyse van de saldi van de twee grote Entiteiten 

In termen van budgettaire saldi (ESER-definities) past het te noteren dat wat de Entiteit 'T 
betreft. de effectieve verwezenlijkingen voor 1995 (nationale rekeningen 1995) uiteindelijk 
sterk verschillen - in gunstige zin - van de oorspronkelijke ramingen van maart 1996 van de 
Afèleling (een "winst .. van ongeveer OA% van het BBP in NFB-termen. waarvan 0,3% van het 
BBP bij de Sociale Zekerheid) 

Op het ni\·eau van de Entiteit "II" daarentegen, is de herraamde NFB voor 1995 onveranderd 
gebleven Er is nochtans een verschil bij de interne uitsplitsing (een gunstige herziening naar 
beneden toe van iets minder dan 0,2% van het BBP van het geconsolideerde ESER-tekort van 
de G&G. en gelijklopend daarmee een overschot (een excedentaire NFB) van de Lokale 
Ü\ erheden dat naar beneden toe herzien is voor een gelijkaardig bedrag). 
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Op een zuiver beschrijvend vlak geeft tabel 9 hieronder de budgettaire evoluties weer welke 
werden waargenomen bij de grote Entiteiten en hun voornaamste deelsectoren. 

l\'len stelt op basis van de beschikbare informatie vast dat de duidelijke verbetering die in 1996 
globaal werd waargenomen op het vlak van de NFB (ten belope van 0, 7% van het BBP) zich 
meer dan geheel bevindt op het niveau van Entiteit "I" (een verminelering van het tekort van 
ongeveer 0.8% van het BBP), ter.vijl op het niveau van Entiteit "ll", als geheel beschouwd, de 
NFB lichtjes verslechterele ( -0, I% van het BBP) zonder dat zij echter sterk afwijkt van het 
objectief dat vooropgesteld wordt door het Convergentieplan (0,5% van het BBP in plaats van 
de vooropgcstelde 0,4% van het BBP) 

Sedert de inwerkingtreding van het Convergentieplan ( 1992) stelt men vast dat het tekort van 
de Entiteit 'T zou gedaald zijn met 3,4% van het BBP (waarvan I ,0% van het BBP 
verbetering van het primaire saldo en ongeveer 2,4% van het BBP verminelering van het 
gewicht van de intrestlasten), terwijl het tekort van de Entiteit "ll", in ESER-termen, zou 
verminderd zijn met iets meer clan 0,3% van het BBP. ondanks een verzwaring met meer dan 
0. I% van het BBP van het totale gewicht van zijn intrestlasten (waaruit dus een verbetering 
van het primair saldo van praktisch 0,5% van het BBP voortvloeit) 

Tahcl 9 
Realisaties per grote entiteit en per suh-sector 

(in % 1<111 hel /i/3/') 

Niycau Vcrschil 
Jl)l)2 Jl)l)] Jl)l).f 1995 19% 'l).f-. <)(, '9]-'% 

Entiteit I 

- Prilllair saldo :1.7 ] . .f 5.0 .f.5 .f.7 -0.2 u 
-Intresten I 0. 0 I 0.0 9.2 X.2 7.7 -l.(J -2.] 
- NFB -(d -(>.5 -.f.l -1.7 -2.9 u 1.(1 

* !·édcl'lllc ( h·crlli'id 
- Prilllair Saldo .f. I 1.9 .f.CJ .f.1 .f.X 0.2 0.9 
- Intresten I 0.2 I 0. I 9.1 X . .\ 7.X -1.5 -2.1 
- NF13 -Cl.! -CJ.1 -.+.7 -.f.O -:l.O 1.7 j ~ 

... l 

* Sociu!c lekcrhcu! 

- NFB -0.2 -0. j 0.5 O.l n I " I 1\ 'J 
\1. I -\1.'-t \1 •. 1 

Entiteit 11 

- Pri1nair Saldo -0.1 -0.1 -0.0 0.5 tJA 0.5 0.5 
- Intresten <Ui O.X 0.9 0.9 0.9 o. I 0. I 
- NFI3 -O.X -0.9 -0.9 -(JA -0.5 O..f 0.5 

* ( jCII/CCI/.Ic//1/f'j!Cil Cl/ ( j(')i'('S/C/1 I - Pnlll:Jir Saldo -O.X -tJA -(JA -tU -0.2 0.2 0.2 
-Intresten 0.2 0.1 (). :l O . .f OA 0. I ll.l 
- NFB -0.9 -0 _c, -0.7 -().(J -IJ. (J 0. I 0.0 

''' /.ukule ( h-cr!Jcdcn 

- Prilllair Saldo lU 0 .. i lU O.X 0.7 ()..\ (JA 
- Intresten O.CJ 0. (J 0.5 0 _c, 0.5 -0.0 -0.1 
- NFB o. I -lU -0.2 0.2 0. I ()..\ (JA 
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Op het niveau van Entiteit "11" kan er overigens worden gewezen op een schijnbaar beperkte 
verslechtering van het primair saldo in 1996 (ten belope van iets minder dan 0,1% van het 
BBP), doch deze is volledig temg te vinden op het vlak van de Lokale Overheden, in het 
bijzonder bij de ontvangsten (einde van de versnelde inning van voordien niet -gelnde 
ontvangsten) 

Globaal heeft het primair saldo van de G&G sinds 1991-1992 echter de neiging trendmatig te 
verbeteren (een gecumuleerde winst van 0,3% van het BBP in 5 jaar). 

2.2. Bepalende factoren van de primaire saldi 

Inzake de middelen werd de stijging van de ontvangsten "Bijzondere Financieringswet", welke 
het essentieel bestanddeel vormt van de financiering van de G&G, in 1996 als percentage van 
het BBP onderbroken als gevolg van de temgbetaling aan de Federale Overheid van een in 
I 995 teveel ontvangen bedrag. Sedert 1993 bedraagt de stijging van het aandeel van deze 
ontvangsten niet minder dan 0,3% van het BBP ( +0, I% van het BBP gemiddeld per jaar); 
sedert I 992 bedraagt deze stijging zelfs 0,6% van het BBP. 

Gelijktijdig daarmee zou het aandeel van de andere overdrachten van de Federale Overheid aan 
de Entiteit "II" (trekkingsrechten van de Gewesten, residuele lopende en kapitaaloverdrachten 
aan de Lokale Overheden, enz ) gevoelig gestegen zijn in I 996 ( +0,2% van het BBP (24) ), 

terwijl zelfs de eigen ontvangsten van de Entiteit "11" een lichte daling zouden hebben vertoond 
( -0, I'Yo van het BBP), na de sterke stijging in 1995 (+0,3% van het BBP) 

In het totaal zou het aandeel van de totale middelen van de Entiteit "11" aldus uiteindelijk in 
19% gestabiliseerd zijn op 14,5% van het BBP 

Sedert 1992 zou deze stijging niettemin +I ,5% van het BBP hebben bedragen, wat een 
relatieve stijging is met meer dan I 0%, voornamelijk wegens een stijging met 0, 9% van het 
BBP in vier jaar van de middelen van federale oorsprong (BFW en andere), en voor het saldo 
(0,6% van het BBP) wegens een zeer sterke relatieve trendmatige stijging van de e1gen 
middelen van de Entiteit ( + 16% in relatieve termen) 

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

r24r Dit uikr moet echter Yoor;ichtig en met YoorbehouJ \\orden geïnterpreteerd. 11egens een 1ermrdering. in dit 

stadiun1 ;tlken \oor I 'J%. in de respectieYe boeking Yan de merdrachten nm de Federale (herheiJ aan de 

!,'C/irmcn en de lopende oYerdrachtcn aan Lk Lokale 0Yerheden 



A. Entiteit I 

- 'Fotale onll<tngslen 
- Fiscale 
- Parafïscalc 
- Andere 

- f'rimairc I ligaren 

-Finale (c.\cltransfcrs aan EG) 
i Fcdcra Ie Ü\ crhcicl 
I Sociale Zekerheid 

- l'rimair .\a/do 

B. Entiteit 11 

- 'fulale unll<lllgslcn 
- 13ijlünclcrc fïnaucicrings\\Cl (0

) 

- Audcrcu 
-1- fïscalc & paralïscalc 

-Finale lll'imaire llilgm·en 

TahellO 
Owrheidsrekening per grote Entiteit -

Bepalende factoren van de primaire saldi 

Ni,·cau 
1992 1993 199-J. 1995 1996 

33.X 3-J..O 3.J..9 3.J..3 3-J..G 
17.1 17.2 18.5 18.1 IRA 
15.7 15.9 15.5 15.-J. 15.1 

1.0 0.9 1.0 0.7 I.J 

30.1 30.6 30.0 29.X 29.9 

27.9 2X.2 27.(, 27.5 27.3 
8.1 X.l 7.9 7.9 7.6 

19.8 20.1 19.6 19.(, 19.8 

3.7 3.-J. 5.0 .J..5 .J..7 

LUl 13.7 '-1.') l.J..5 l.J..5 
8.9 9.2 <JA 'J.5 9.5 
.J..l .J..5 .J..(, .J..<J 5.0 
2.(, 2.6 2.8 :u 3.0 

13.0 Ll.X l.J.. () l.J..O l.J..l 
+ Gclllccuschappcn cu Ge\\ est en 8.0 X.3 8.3 X.5 X.(, 

1 Lokale Ü\ crhcdcu 5.1 5.5 5.(, 5.-J. 5.5 

- l'rinl!lir Saldo -0. I -0.1 -{).{) 0.5 0.5 
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(in % van hel 13131'; 
Vcrschil 

·n-·9-J. '9-J.-'% '93-'% 

1.2 -O . .J. 0.6 
u -0.1 1.1 

-0.2 -0.3 -0.7 
-0.0 0. I 0.2 

-0.1 -0.1 -0.7 

-0.3 -0.2 -0.8 
-0.1 -O..J. -0.5 
-0.2 0 .I -0.3 

1.3 -0.2 u 

1.0 0_(, 0.8 
0.5 0. I <U 
0.5 0.5 0.5 
0.2 <U O..J. 

0.9 0. I 0.3 
()..J. <U 0.3 
0.5 -0.1 -0.0 

o. I 0.5 0.(, 

De middelen van Entiteit "I" kenden daarentegen in 1996 een zeer duidelijk herstel (+0,3% van 
het BBP). na hun gevoelige achteruitgang in 1995 ( -0,6% in 1995) en hun duidelijke stijging in 
1993-94 ( + 1.1% van het BBP in twee jaar). 

[)eze relatieve stijging op 3 jaar van het aandeel van de globale ontvangsten van Entiteit ~-r~ 

( 1 0.6% van het BBP sedert 1993) verbergt nochtans uiteenlopende interne evoluties. namelijk 
een tamelijk gevoelige stijging van de fiscale ontvangsten ( + 1,1% van het BBP. uitsluitend bij 
de vennootschapsbelasting met +0, 7% van het BBP, en bij de indirecte belastingen, met +0,4% 
van het BBP), alsmede van de niet-fiscale ontvangsten (-t-0,2% van het BBP), die meer dan 
\ olleclig de daling bij de sociale bijdragen ( -0,7% van het BBP in 3 jaar) compenseren. 

Indien men redeneert in termen van tinale primaire uitgaven (zonder overdrachten aan de EG), 
geconsolideerd per Entiteit, resulteert de relatieve stabiliteit welke in 1996 werd waargenomen 
op het vlak \ an de gezamenlijke Belgische overheid in feite uit een dubbele weinig 
uitgesproken bev,eging enerzijds een achteruitgang met 0, I% van het BBP op het vlak van 
Entiteit ·Ten anderzijels uit een gelijkwaardige vooruitgang op het vlak van Entiteit"!!" 
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Sedert de inwerkingtreding van het Convergentieplan ( 1992) zou men echter gedurende 4 jaar 
een globale stijging, ten belope van 0,4% van het BBP, waarnemen van het ogenschijnlijke 
aandeel van deze totale finale primaire uitgaven (GO), zonder overdrachten aan de Instellingen 
van de Europese Gemeenschappen, die overigens voortvloeit uit een daling met 0,6% van het 
BBP van het relatieve aandeel van Entiteit 'T', die meer dan geneutraliseerd werd door een 
gecumuleerde stijging met 1,0% van het BBP ( + 7,4% in relatieve termen) van het aandeel van 
de primaire uitgaven van Entiteit "II". 

2.3. De vergelijl\.ing van de evoluties van de reële primaire uitgaven 

Sedert de inwerkingtreding van het Convergentieplan en met het hierboven vermelde 
voorbehoud, vindt men dezelfde verschillen terug als men de reële groeipercentages vergelijkt 
van de geconsolideerde finale primaire uitgaven van de Entiteiten (zie tabel 8 hieronder) Deze 
vcrschillen hebben nochtans de neiging trendmatig te verminderen. 

Zo zou gedurende de laatste twee jaren ( 1995-96) de reële groei van de finale primaire 
uitgaven (zonder Jlnanciering van de Instellingen van de Europese Gemeenschappen) van 
Entiteit 'T gemiddeld ongeveer I, I% (25) bedragen, tegenover iets meer dan I, 9% op het vlak 
van Entiteit "11" (hetgeen een maximaal verschil is van ongeveer 0,8% per jaar) Gedurende de 
twee vooralgaande jaren (1993-94) was het verschil nog praktisch 4% per jaar (met een 
gemiddelde jaarlijkse groei van deze uitgaven met slechts 0,6% bij Entiteit 'T' en niet minder 
dan 4,6% bij de geconsolideerde Entiteit "II") 

In de periode 1993-1996 (3jaar), zou de gemiddelde jaarlijkse stiJgmg van deze uitgaven 
minder dan 11,0% bedragen voor de Entiteit 'T, tegen +2,5% wat Entiteit "11" betren 
(gewogen gemiddelde voor de gezamenlijke Belgische overheid • +I ,5%). 

In 1996 zou nochtans de stüging van deze reële uitgaven bij Entiteit 'T, na respectievelijk 
0.3% en I ,5% te hebben bedragen in 1994 en 1995, teruggevallen zijn tot minder dan I% 
(0,6%), tenvijl bij Entiteit "11" daarentegen men een lichte versnelling (2, I% in 1996 tegen 
I L 81Ïo in het voorgaande jaar) zou waarnemen, waarbij deze stijging nochtans zeer beduidend 
onder de gemiddelde waarden voor 1992-94 zou blijven ( 4,5% in reële termen) 

Globaal genomen, kan men dus in dit stadium wel degelijk spreken van een goede 
aanhoudende beheersing van de stijging van de globale reële primaire uitgaven, waarbij de 
versnelling. opgetekend in 1996. bij de Sociale Zekerheid wordt geneutraliseerd in de schoot 
van Entiteit ·r door de zichtbaar geraamde vertraging op het vlak van de Federale Overheid 

1251 (lp een ha.:;i:; die niet gecorrigeerd i,; \oor de opgetreden \·cramlcringcn inzake boeking in I 'J%. zie \octnoot 24. 



A. Totale owrheidsonh angsten 

- \\aan an fiscale en parafiscale 

B. Finale primaire uitgawn 

Idem. C\ci. transfers aan EG Cl\ 

\Ycrklooshcid 
- Fnltlcit I 

+ c:-.;cl \Ycrklooshcid 
- Fntilcil IJ 

C. Totale U itgawn 

Tabel 11 
EYolutie Yan de onh·angsten en uitgawn 

in constante franken 

Jaarlijkse %.-\ariatic in reële termen 
llJ92 Jl)l)3 199-l l9lJ5 Jl)l)6 

2.X u 5.3 u l.G 

3.1 Ll 5.3 LX LO 

2.lJ 2.2 1.7 1.2 1.2 

3.1 2.1 1.6 l.lJ 1.1 

2.7 O.X 0.3 l.5 0.6 
2.(. O.J OA 2.0 O.(J 

4.2 5.5 3.7 I. X 2.1 

-l. I 1.7 0.5 -0.5 0.1 

3. De interne evoluties tot de grote Entiteiten 

3.1 De interne evoluties met betrekl<.ing tot Entiteit '"I". 
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Jaarlijks gemiddelde 
'lJ-lF92 ·lJóFlJ4 '96F93 

3.3 l.5 2.7 

3.2 u 2.7 

2.0 1.2 1.3 

LX 1.5 l.5 

0.5 1.1 O.X 
<U 1.3 1.0 
-l.() J.l) 2.5 

1.1 -0.2 0.0 

Binnen Entiteit 'T'. zelfs indien dit een gedeelte van de invloed van de interne Entiteit-transfers 
verbergt, stelt men vast dat de globale vcrbetering die geregistreerd wordt in 1996 op het vlak 
van de NFB (0,8% van het BBP) zich meer dan integraal situeert op het niveau van de 
Federale Overheid (een verbetering met I% van het BBP) en dat het saldo van de Sociale 
Zekerheid in ESER-termcn een vcrslechtering vcrtoont die op 0,2% van het BBP wordt 
geraamd 

Op de vcrslechtering met 0,5% van het BBP in 1995 van het primair saldo van Entiteit 'T' zou 
in I ()96 een verbetering met 0,2% van het BBP gevolgd zijn Die verbetering zou zich 
eveneens meeï dan volledig (0,5% van het BBP) op het niveau van de Federale Overheid 
situeren 

3./.1 El'oluties op het niveau van de Federale Overheid 

Na een gecumuleerde verbetering met 2,3% van het BBP voor de jaren 1994 en 1995 werd er 
in I 996 op het niveau van enkel de Federale Overheid op het vlak van de NFB een verbetering 
met 1.0~/ó van het BBP vastgesteld Die vcrbetering doet zich voor de helft voor bij de 
intrestlasten en voor de andere helft bij het primair overschot. De vcrbetering van het primair 
0\ erschot (0,5° ü van het BBP) doet zich voor ongeveer 0,3% van het BBP voor bij de eigen 
ontvangsten van de FO en is voor het saldo (0.2% van het BBP) te wijten aan een verlaging 
van de ratio van de primaire uitgaven Sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan 
(periode 1992-96) bereikte de verlaging van de ratio van de totale primaire uitgaven van de FO 
alelus 0.8° o van het BBP. een verlaging dus met 6,3% in relatieve termen. 
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Tahcll2 
Realisaties op het niveau yan de Fedentle Qyuheid 

Niveau Vcrschil 

I 'J'J2 1993 1994 1995 19% '92-'94 '94-'9(, '93-'% 

I. In •y,, ran het BBP. 

( Jntmng1·ten nirir tmns( rww (0
) (0) 27.1 27.3 27,R 27.4 27Jl 0,7 0.0 0.3 

l:'iy.en ont1·ungsten rexc!. tmns/. \I) DU I R.l I X.4 17.R I R.l 0.2 -tU -(}_() 

/Wil! 
- lïscalc 17.0 17,0 17.2 I (,_g I (J.7 0.2 -0.5 -tU 
-ander~: 1,2 1,1 1,2 1.1 1.4 -0.0 0.2 0,3 
- ham!Crs naar amkrt: 

binnt:nlandst: Drcrhcd~.:n (2) D.C' 13,5 14,1 13.7 IJ.R 0,5 -tU 0,3 

"Fotule prinwire uitgun•n ( .1) 14,1 14,2 IJ,X 1.1,5 IJ) -0) -0.5 -0,9 

* 1'::-.cl. transkrs naar 1-:C.I (4) 12,7 12,R 12.3 12.1 11,9 -0,4 -tU -0,9 
- IJ amll:rs naar alllkrt: or~.:rh~.:dcn 

( inclw;icl' naar 1-:C I) (5) 5.9 (,,o 5.R 5.5 5.7 * -0.2 -0.1 -0.4 
- tinale ~::-.cl. transll:rs \(>) (l-5) R,2 X.2 R,O R.O 7J, * -0.2 -0.4 -0.5 

l'nnlilir Su/do (7)=( 1- j J 4,1 1, 'J 4J> 4 . .\ 4.R 0.5 il.2 ()9 

- tinaal i IR)=! 1-1>: 10.0 ')' l) 10.4 9.9 IOA* 0.4 U. I* 0.5* 

In tres/ lusfen ('!) J(),2 10.1 9.3 R .. 1 7,x -0.9 -1.5 -2.'l 
Totale uilf2a\·t:n ( 10)=(3+9) 24.3 2-H 23, I 21.R 21.1 -1.2 -2.0 -'-2 
I· Ï11r 111 c ie,.;, 1 y.s I >eh'!<' I i c 11 ( 11 )=(7-'J) -(1.1 -(,_3 -4.7 -4.0 -3.0 1.4 1,7 3.2 

I I. 'Y.,-rariatie in con~tanlc franken I '!'!2 1993 I 'J'J4 1995 19% Jaarlijks gcmiddddc 

·<J.J-''!2 •1)(,.'<)4 ·•;r,-··n 
( Jnt rangstt:n mDr IJ ansr. llFW 11) 1,7 0.5 4 .. 1 0.3 2.0 2.4 1.5 2.2 
filgr'/1 nntn/1/gstcn (e.rcl. tmnsf (2) I) -O.R 4,2 -IJ n 1.7 07 I. X 
/Wil) 

Jotule primuire uity_u1·en (3) 0.7 o_c, -0.7 -0.3 -0.2 -0.1 -(},2 -0.4 
* 1·::-.cl. tr~msl' naar H I (4) 1.2 0.5 -I.'! O.X -0.5 -0.7 0.2 -0.5 

- h<Jn,il:Is naar and~.:rc o\t:Iht:dt:n 
tinclusidnaar Hl) (5) 3,0 1.4 -2.0 -2J> 3,7 * -tU 0.5 -tU 

- tinale t:\cl. translCJ.' ((> J=( 3-5) -0. ') -ll.O 0.1 1.4 -2.'! * 0.1 -O.R -0.5 

Intrestlusten (7) X.X -0-'J -5.h -9. 1 -5.2 -U -7.2 -hJ> 

Totale uilf2a\t:n (X) 3,'! -OJJ -2.X -.1. ') -2,1 -1,4 -1,() -2.'! 

1°) hansjers liFlf'- uitsluitend 0\'eJXcrfmgen /'IJ Cl/ /ill/' 

1 *! I Je::e gegnc'l/.1 JIJneten I/Jet de nodige \'oorzichtigheid 1wrden gei/Jierprcteerd, rekening houdend 111el 

de in I 9% in 1·oege gelreden H'ljzigingen in de hoeking \'1111 heprwlde \'CJTichtingen. l'mwf I <JYû 

hDclu!l!ll't IIIC/1 nu/cnlruu/ de tllssenkolllsl \'1111 de Federule (h·er/Jeul in de .financiering i'!/1/ het 

hc.ltllrli/.\11/illillllllll en gelijkaardige lllsscnkolllsten niet meer als ccn tll111.1ji.:r l/1111 de gezJnnen, nuwr 

uls een linteme) trunsji.:r (/(///de rokale (h·crhcden. 

Op het vlak van de eigen ontvangsten van de FO werd het jaar 1996 gekenmerkt door een 
gedeeltelijk herstel ( +0,3% van het BBP), na de bijzonder uitgesproken daling in 1995 ( -0.6°/o 
van het BBP). in het bijzonder bij de indirecte belastingen ( -0,6% van het BBP in één jaar) 
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Dit herstel doet zich evenwel volledig voor bij de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 
( -+-0,3°/o van het BBP), terwijl de ratio van de eigen fiscale ontvangsten van de FO, na aftrek 
van de ontvangsten die in het kader van de Bijzondere Financieringswet (BFW) zijn toegekend 
aan de G&G, een weinig terugliep (daling met iets minder dan 0, I% van het BBP). 

!\leer globaal \verd sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan de gecumuleerde 
verbetering van het primair saldo van de FO ( +0, 7% van het BBP) meer dan volledig 
verwezenlijkt op het vlak van de ratio van de primaire uitgaven ( -0,8% van het BBP). 

De eigen ontvangsten van de FO daarentegen kenden sinds 1992 een eerder onregelmatige 
evolutie, die per saldo uiteindelijk leidde tot een lichte daling in percent van het BBP ( -0, I%) 

Binnen de primaire uitgaven van de FO treden er tegengestelde evoluties op De reële groei 
van die primaire uitgaven, exclusief de aan de financiering van de EG toegewezen middelen 
zou in 1996 lichtjes negatief geweest zijn, na een stijging met 0,8% in 1995. Sinds de 
inwerkingtreding van het Convergentieplan was die groei quasi nihil 

Zo gezien is de in de vorige regeringsverklaring ingeschreven en door het Convergentieplan 
bevestigde norm van een nulgroei in volume van de primaire uitgaven, sinds 1992 gemiddeld, 
blijkbaar volledig nageleetèl. 

3.1.2. Op fret 11Ïl•eau l'll/1 de Sociale Zelierlteid 

Op het niveau van de Sociale Zekerheid doet de nieuwe geringe relatieve verslechtering in 
19% (met 0,2% van het BBP) op het vlak van de NFB (ESER-stelscl), na een gelijksoortige 
vcrslechtering in 1995, zich deze keer volledig voor bij de ratio van de primaire uitgaven en 
niet meer bij de ontvangsten. De vastgestelde stijging van de ratio van de primaire uitgaven is 
het gevolg van een lichte versnelling van het stijgingstempo van de reële uitgaven ( +2% in 
1996 tegenover t I ,6% in 1995) en doet aldus dat tempo uitstijgen boven de reële groei van 
het BBP (+-I Ac~ó ), terwijl in 1995 de reële groei van de sociale uitgaven beneden de reële groei 
van het BBP ( L9(%) lag. 
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Tabel IJ 
Realisaties op het niwau yan de Sociale Zcl{erheid 

Nin.~au Vcrschil 

19()2 l 9'J:l 199ct ]')')5 I 'J% ·'J2-'9ct ''J4-'% •'J3-'% 

I. In 'Y., Yan het BBP 

Tolale onll'al/f:Sien (IJ I 'J.5 I 'J.7 20.1 19.R I 'J.R o.c. -tU 0.1 

-trans!' 1a11 de Federale (2=3+4) 3.'! 3.9 4.7 4.(. 4.R 0.8 0.2 1.0 
( h'c1 hcid \\ aarran 

+budgettaire transkrs (3) 3.7 3,7 3,4 3.2 3.1 -0.4 -0.2 -0.5 
+ toege11 e1e11 ont Yangsten (4) 0,1 0.2 u 1.4 1.7 1.2 0.4 1.5 

- ci~cn onl \'angsten \\aar\' all : (5=1-2) 15.7 15.'J 15.4 15.2 15.0 -0.2 -0.5 -0. ') 

+ hijd!èlgcn ((1) 15.4 15.(1 15.2 15.1 14.R -0,2 -0.4 -0.8 
+ amk1 e (7) 0.3 tU 0.2 0.2 0.2 -0.0 -0. I -0.1 

1/lf'ill'i'// (R) I 'J.7 20.0 I')_(, I 'J J, 19.7 -0.1 0.1 -tU 

- jllllll<III e ( 'J) I 'J, 'J 20,2 19.7 19.7 19.9 -0,2 0.1 -tU 

+ C\cl. \\è!kl. en hrugp. (10) I (1. 'J 17,1 I (1.7 I <>,8 17.0 -0,2 tU -0.1 

- gcconsolidccnlc iiitrcstcn (I I) -0.2 -0.2 -0. I -0.1 -0.2 0,0 -(J.() 0.0 

Netto lïnancieringsbchocllcn ( 12 1-X) -0,2 -0.3 +0.5 +tU +0.1 +0,7 -0.4 +0.4 

11. 'Y..-Yariatic in con~t:111tc franken Jaarlijks gemiddelde 

I '!'J2 1')'!3 1'!'!4 I 'J'!S I'!% ''!4-'()2 ·'!(,_ ''!4 ·<J(,_·,n 

Totale ont langsten (I) ct.5 0,'! 4 1 0.4 1.1 2,(1 0.7 I, 'J 
- transkrs 1 an de Fedemlc (2) (>.8 -0.2 2.U 0.2 (,_4 11 J) 3,2 '! .(1 

( h Cl hcid 
- hudgettai1c tran.skrs (-') (1,5 -2.0 -(>.{) -2.7 -1.0 -4,0 -I.'! -3 .. 1 

- eigen ont \angsten (·l) -'. ') 1.1 -0.-l IJ.5 -0.5 0.4 -0,0 -OJ 
- biJlhagen (5) -U 1.2 -0.2 lU\ -0.4 0.5 0.2 0,1 

t Jitgmcn ((1) ct.2 1.1 0.2 ].(, 2.0 0.7 I.R u 
- C\cl. \\Cl kl. en hl\lgjl (7) -U 0.5 0.5 2.3 2.3 ().5 2.1 1.7 

Ofschoon niet dramatisch, getuigt die nieuwe versnelling die in het bijzonder opvallend is bij de 
gezondhcidszorgen, na twee jaren van een bijzonder zwakke groei van de sociale uitgaven, in 
het bijzonder exclusief werkloosheid ( +0,5% gemiddeld in 1993-1994 ). zichtbaar van de 
moeilijkheid om structurele procedures in te voeren die niet alleen het uitgavenpeil tijdelijk 
kunnen verlagen n1aar ook en vooral duurzaan1 kunnen V/egen op het endogeen stijgingstetnpo 
ervan. 

Die aan de gang zijnde versnelling wijkt aldus af van de verwachtingen en maakt het niet meer 
mogelijk om globaal te voldoen aan de algemene normen die zijn vastgesteld. 

Abstractie makend van de meest cyclus-gevoelige component van de uitgaven (de 
\Verkloosheidsuitgaven) is de sinds twee jaar aan de gang zijnde versnelling die sterker is dan 
het trendmatige groeivoet van de economie, aanzienlijk in vergelijking met het ongetwijfeld 
uitzonderlijk lage gemiddelde van de jaren 1993-1994. 
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Op het vlak van de ontvangsten anderzijds, noteert men in 1996 een nieuwe consolidatie van 
de in I994 ingezette belangrijke ombuiging in de structuur van de financiering van het stelsel 
(consolidatie van de alternatieve financiering parallel met de voortzetting van de relatieve 
atbouw van de directe tussenkomst van de Federale Overheid en met de selectieve 
verminelering van de sociale lasten) 

Sinds 1992 kende de alternatieve financiering een sterk toenemend belang (een stijging van 
0, I% van het BBP in I992 tot I, 7% van het BBP in I996, een winst dus met I ,6% van het 
BBP), zodat tegelijkertijd de globale financiering (+0,3% van het BBP sinds I992) kon 
geconsolideerd worden en de achteruitgang van de traditionele budgettaire tinanciering door 
de Federale Overheid ( -0,6% van het BBP) en van de traditionele eigen financiering met 
sociale bijdragen (-0,6% van het BBP) kon gecompenseerd worden. 

In constante flanken blijft de gemiddelde groei van de totale ontvangsten van de sociale stelsels 
evenwel relatief beperkt in I996 (+I, I%), zoals dit trouwens over het algemeen het geval was 
sinds I992 (jaarlijks gemiddeld+ I, 7% tussen I992 en I996 ). 

Sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan en van het Globaal Plan compenseert de 
gevoelige stijging in reële termen (gemiddeld +7,0%) van de globale ontvangsten (directe 
toelagen plus toegewezen ontvangsten) afkomstig van de Federale Overheid maar in zeer 
geringe mate de zwakke gemiddelde stijging (jaarlijks gemiddeld +0,2% in constante franken) 
van de "eigen" middelen van het stelsel in enge zin (bijdragen en andere niet-fiscale en niet
parafiscale ontvangsten) 

3.2 De interne evoluties met betreldi.ing tot de Entiteit "11". 

3.2.1. Globale beoordeling 

Formeel gezien zou het in 1996 bereikte niveau van de door Entiteit "11" gerealiseerde tekorten 
( NFB van 0,5~û van het BBP) slechts weinig beneden de doelstelling van het in de lente van 
I 993 gereactualiseerde Convergentieplan (een NFB van 0,4% van het BBP) liggeil 

1\laar men moet ook aanstippen dat de geringheid van dit negatief vcrschil zou verklaard 
worden door het overschot van de LO (een positieve NFB van 0, I% van het BBP in de plaats 
van het beoogde evenwicht), terwijl het tekort van de G&G een negatieve afwijking van iets 
minder dan 0,2% van het BBP zou vertonen ten opzichte van de oorspronkelijk door het 
Convergentieplan \clstgelegde doelstelling (0,6% van het BBP in de plaats van de beoogde 
(),41;u) 

Nog steeds in het licht van de waargenomen evoluties kan men sinds 1992 een zekere tendens 
\Vaarncmen die wijst op een langzame verbetering van de primaire saldi van deze Entiteit 
( 1 0,6~/o van het BBP in 4 jaar), ondanks de gevoelige stijging van de primaire uitgaven in 
termen \ an het BBP (een stijging met I, I% van het BBP sinds 1992) Dit werd echter 
mogelijk gemaakt door een gevoelige stijging van de ratio van de totale ontvangsten van de 
Entiteit ( 1 I ,5% van het BBP sinds 1992), gedeeltelijk (+0,6% van het BBP) via de stijging van 
de eigen netto-ontvangsten, en voor de rest ( +0, 9% van het BBP) door de stijging van de Yia 
de Federale Ü\ erheid toegekende middelen ( BFW -ontvangsten en begratingstransfers). 
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Statistisch gezien neemt men sinds twee jaar een eerder gunstige evolutie waar inzake de 

financiële toestand van Entiteit "II", met het behoud van een relatief sterke groei van haar 
totale reële ontvangsten (+3,3% in 1995-1996), terwijl tegelijkertijd de groei van de 
geconsolideerde primaire uitgaven van de Entiteit gevoelig vertraagt ten opzichte van de 
vorige jaren (gemiddeld+ I, 9% in 1995-96 tegenover gemiddeld +4,5% de drie vorige jaren). 

I Iet jaarlijks verschil inzake groeivoet tussen de totale ontvangsten en de geconsolideerde 
primaire uitgaven, die nog lichtjes negatief was in 1992-1994 U aargemiddelde van 0,2% ), zou 
aldus positief geworden zijn in 1995-1996 ten belope van 1,4% op jaarbasis, en zou aldus 

bijdragen tot een duidelijke verbetering van het primair saldo van de Entiteit ( +0,5% van het 

BBP in twee jaar) in vergelijking met de drie daaraan voorafgaande jaren toen er geen 

verbetering was. 

3. 2. 2. /Je e1•oluties op het nÎI•eau van de Gemeensdwppen en de Gewesten 

Binnen Entiteit "IJ" noteert men in 1996 een nieuwe stijging van het aandeel van de 
ontvangsten van de G&G in het BBP; zij zou niet hoger liggen dan +0, I% van het BBP, 
tegenover een meer uitgesproken stijging in 1995 ( +0,2% van het BBP), een stabilisering in 

1994 en een zeer sterke stijging in 1993 (+0,9% van het BBP) (H,) 

-------- ··-----------

1H' 1 I kei.-; onder im loed \an de herlinanciering in het kader \an de Sint-1\;lichiclsakkllonkn. deels onder imloed v~m 
de ontkoppeling \all de evolutie van de llFW-oJll\ëlllgstcn ten op;ichte van de c\cli,;che e\oluties die op een 
negatieve\\ IJle de e\olutie V<lll de globale liscalc ontvangsten aantasten. deels onder imloed \all de dll:ctcn van 
de inhaalbe\\e!2In!2 op het\ lak van in 19'!2 niet-geïnde (niet-liscalc) ei12en ontvangsten. 
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Tabel U 
Realisaties met hctrcld<ing tot de Gcmeenschappen en de Gewesten 

Nin;au Vcrschil 
l (jl)2 l<i93 l<J<J.f l'J95 I'J% 92- '94 . <i.f-. ')(, ''J3-'% 

I. In 'Y., nm het BBP. 

I orale onl1'anr.sren ( 1=2+5) l 0.2 ll,l !Ll lU llA 0,9 lU 0.4 
-eigen ontnmgstcn. \\aar\'. (2) lJ.R I 0,5 I o_c, J(J.7 HUl 0.8 0.2 0.3 

+ hi j;olllkrc llnancicrings- (3) X.<J <i.2 ') _..( 9.5 9.5 0.5 0.1 0.3 
\\ct 

+ eigen middelen (..\=2-3) 0-'J u 1.2 1.2 u 0.3 0.1 -IJ.( I 

- transkis \'all de Federale (5) 0.4 0/l 0.5 ()_(l 0.7 0.1 ll.l 0.1 
( hcrhcid 

pm: totaal alkomslig 1<111 Hl ((,=3+5) ')) <J.X <)-') I 0.2 IOA IJ.(J 0.5 IJ.(l 

I 'ri111aire ltiiJ!,a\'<'11 ((1) 11.0 11.5 11.5 I IJ, lU 0.5 lU lU 
-lïnale (7 h-10) X. I 8,5 8.5 8.7 8.8 O . .f 0 __ , lU 
- trans!'. naar I .okale ( ln:rh. (lil) 2.8 3.0 3.0 2. ') 2.'! lU -0.1 -0.1 

I 'rinw ir .w hl u (11 1-(1) -0.8 -0.'1 -O . .f -lU -lU OA 0.2 lU 
- c'\cl netto tumskrs ( 12 2-7) IJ, 2.0 2.1 2.0 2.0 0.4 -0. 1 -ll.l 

!nrn·srhtsr,•n ( 13) 0.2 0) lU O . .f 0.4 ll.l ll.l 0.1 
Tolale uitga\'Cil ( 14 (,' ll) 11.2 lU IJ. X 12.0 12.0 0.7 0.2 lU 

Netto IÏilallcicnngshchocltcn ( 15 1-14) -O.'J -0,(1 -0.7 -0_(, -0_(, lU 0.1 0.0 

11. _jaarlijk~e 'V..-\ ariatie in mnstante franken Jaarlijks gemiddelde 
I 'J'J2 I'J'J3 I'J'J4 l 'J'J 5 I'J% . ')..\/' 'J2 •l)(,(l),j '')(,/'')3 

Totale• Ol!l\'ttllgslen. ll'UttJTUII. (I i ' ' 0 2.7 3. ') 2.1 5.5 3.0 2.'J 
- I lij ;omlcrc linancici ings- (2) 3.11 ..\.5 3. ') ..(_() 1_(, 4.2 2.8 '-2 

11ct + ti:mskiS 
- 1-:igcit middelen (') (t,.'l 48.1 -(,_! 2.(, (,_, 17.') .u 11.7 

l'rintairc uirga\'<'11 (·I) 3.4 4.3 2.7 3.0 l..f 3.5 2.2 2 . ..\ 
- !Ïn:dc (5) ·I. 'J _3_(, u ·1.1 2.0 'l_.f 3.0 .i. I 
-I! anskr.s aa11 I .okale ( lvcrh. (X l -0.8 (,_4 u 0_1) -0.5 3.8 -lU lU 

Totale Bitgalen ( ')) .f.O 4.9 .'1.2 ·'·' 1.7 4,0 2.5 2.7 

De geringe stijging (minder dan +0, I% van het BBP ten opzichte van 1995) van de ratio van 
de totale primaire uitgaven van de G&G die in 1996 een niveau zou bereikt hebben van I I, 7% 
van het BBP, doet zich uitsluitend voor bij hun finale primaire uitgaven, terwijl de reële 
transfers naar de Lokale Overheden bevroren, of zelfs verminderd zouden zijn Men noteert 
\ ooral de vertraagde groei van de geconsolideerde primaire uitgaven van de G&G (het reëel 
stijgingstempo zou afgenomen zijn van gemiddeld + 3.6% in 1993-95 tot -'-2,0% in 1996 
alleen) 

De gevoelige toename van het aandeel van de intrestlasten van de G&G (ongeveer +0,3% van 
het BBP sinds I 991) tegen een tempo dat ongetwijfeld lager ligt dan de verbetering van het 
primair saldo (-+0.5% van het BBP) laat over de periode 1991-1996 per saldo slechts een 
beperkte verbetering (minder dan 0,3% van het BBP) toe van de netto-financieringsbehoeften 
van het geheel van de G&G in% van het BBP. 
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Deze besluiten gelden eveneens voor de laatste drie jaren ( 1993-1996); een winst van 0,2% 
van het BBP op het vlak van het primair saldo werd bijna volledig geneutraliseerd door de 
groei van het aandeel van de intrestlasten. 

Uit de beschikbare gegevens kunnen we afleiden dat het verschil in reële groeivoet tussen de 
totale ontvangsten en de geconsolideerde primaire uitgaven van de G&G in hun geheel ietwat 
gedaald is in 1995-96 ten opzichte van de twee vorige jaren ( 1993-94 ). Het positief verschil 
van 2% als jaargemiddelde in 1993-94 zou gedaald zijn tot slechts 0,8% als jaargemiddelde in 
1995-96: daardoor zou de jaarlijkse gemiddelde verbetering van het primair overschot van de 
G&G van 0,2% van het BBP in 1993-94 teruggebracht zijn tot ongeveer 0,1% van het BBP in 
1995-96 Dit wordt evenwel gedeeltelijk gecompenseerd door de recente vertraging van de 
stijging van de geconsolideerde intrestlasten van de G&G. De vertraging van de stijging van 
de geconsolideerde ontvangsten van de G&G in 1996 - in het bijzonder van de BFW
ont vangsten -zou slechts tijdelijk zijn 

3. 2. 3. JJe eJ•oluties op het niveau van de Lolwie 01•erheden 

Op het niveau van de Lokale Overheden neemt men in 1996 een verwachte maar al bij al 
beperkte achteruitgang waarvan het aandeel van hun totale ontvangsten ( -0, I% van het BBP), 
na een tijdelijke sterke stijging in 1995 ( +0,3% van het BBP op het vlak van hun eigen 
ontvangsten). Die relatieve daling is vooral het gevolg van het einde van een inhaalbeweging 
in I 994 en in 1995 inzake de eigen middelen, na een tijdelijke daling in 1993 (vertraging in de 
inningen). 

Inzake de primaire uitgaven van de LO zou men in 1996 een zekere herneming vaststellen van 
de globale reële groei, met name in percent van het BBP (+0, I% van het BBP in 1996, na 
-0,2'/o van het BBP in 1995 ). Dit wordt logischerwijze verklaard door de bijzondere 
kenmerken van de investeringscyclus van de Lokale Overheden en de normalisering van de 
evolutie ervan De in 1994 ingezette vertraging van de lopende uitgaven van de Lokale 
Overheden zet te zich bovendien in 1996 verder, waardoor de reële groei van hun totale 
primaire uitgaven kon beperkt worden tot de geraamde trendmatige economische groei 
(ongeveer 2%) 
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Tabel15 
Realisaties op het niwau nn de Lolmie Qyerheden 

I Niveau Vcrschil 
i 1992 19'J.'i 1994 19lJ5 1 l)l)(i '92-'94 ''14-''!(, . ') 3- '9(1 

I. In 'Y., Yan het BBP 

Tolu!e onlniiii[Sfe/1 (I) G,O G.l (d (1.5 (1,4 0.2 0.2 0.3 
-eigen ont1angstcn (2) 2,8 2.7 2.9 3.2 3.1 0.1 0,2 0.4 
-andere ( alkomstig Yan CO) (3= 1-2) 3.2 3.4 n :u 3.3 0,1 0.0 -0.0 

l'rimuire uilgun'll (4) 5,3 5.8 5,9 5.7 5,8 O.Cl -0.1 -OJJ 

l'ri ma i r sa 1 do (5=1-4) 0,7 tU 0.4 0.8 0,7 -tU tU 0.4 
- IÏna~d ((,=2-4) -2.5 -3. I -3.0 -2.5 -2.7 -0.5 OJ 0.4 

fnfn•s!lus/en (7) (J.(l O,(l 0.5 OJl 0.5 -0,0 -0.0 -0. I 
lotale uitgél\ en (8=4+7) S,lJ (,_4 (,_4 (),) (lJ 0,5 -().2 -0. I 
.\ 'e !ft 1-j i 1111 11c ie ri11 gs he /i 1 wf ie 11 (9=1 -8) 0,1 -tU -0.2 0.2 0.1 -0.3 0 .. 1 0.4 

11 'Y..-ntriatie in [On\tante franken Jaarlijks gemiddelde 
I 9'J2 I 9'J3 19'J4 llJlJ5 I 'J w, ·lJ4-. ')2 •')(,_'')4 ·W,-'l)3 

To!ule o/1/\'IIIIJ'Si<'lls (10) u 0. ') 5.4 5.8 -0.1 3. I 2,8 1.7 
- eigen ont \·angsten (I I) 5, I -4 .. 1 10.7 12.7 -3 .(l 2.') 4 .. 1 (J,4 

- '' aéii van · alkmnst ig Yélll 
Cent I ale ()verheid ( 12) -I ,8 5.5 1.1 -0.2 3.2 3.3 1.5 u 

l'ri11111ire uilf-;11\T/1 ( 13) 1 I 8.·1 4.2 -U 2,0 (,_2 0.1 IJ, 

- lopende ( 14) 2.1 4.1 1.3 3. I J.l) 3.7 2.5 2.X 
- 1-.apitaal ( 15) '),7 35,0 8. I -2 I ,7 2.8 20.8 -I 0.2 -·1.5 

Totale uitgaven ( l(l) 3.0 7.5 3.4 -0, ') I.·+ 5,5 tU u 

!*J 1/oujd;:akclijk afkomstig van de Ci&Ci (l,IJ% \'1111 het IWJ' in JI)IJ5-1Jó) en \'Oor 0,-1% \'1111 het lW/' 
njkoll/.ltig \'tl/I de Federale 0\'crhcid 

Sinds 1992 hebben de LO aldus globaal gemiddeld een niveau van primair overschot kunnen 
behouden dat ongeveer even groot is als het aandeel van hun intrestlasten, waardoor als saldo 
de NFB quasi nihil of zelfs heellichtjes positief is 

Daarenboven trekken zij aldus op een quasi-mechanische wijze voordeel uit de relatieve daling 
van hun schuldratio in percent van het BBP en, in een context van trendmatige daling van de 
intrest voet en, van een relatieve vermindering van het aandeel van hun intestlasten (een 
verlaging met bijna 0,3% van het BBP sinds 1989). 
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l\~IETHODOLOGISCHE BIJLAGE 

Tot en met 1995 zijn de gegevens afkomstig van de gedetailleerde Nationale Rekeningen van 
1995 (GNR), opgesteld volgens de ESER-classificatie van Eurostat en volgens een 
methodologie die erg gelijkt op die welke gevolgd wordt door de Nationale Bank van België. 
Deze methodologie, die in haar grote lijnen is toegelicht in het Statistisch Tijdschrift 1996-IV 
van de NBB, wijkt slechts op enkele betekenisvolle punten af van de voorstelling van de 
Nationale Rekeningen van 1995 (GNR, Gedetailleerde rekeningen en tabellen) 

- de zogenaamde "fictieve" sociale bijdragen, die overeenkomen met de (fictieve) 
tegenwaarde van het niet met eigen middelen gefinancierde deel (door effectieve bijdragen 
ten laste van de werkgevers en de werknemers van de Overheid) van de effectieve sociale 
prestaties (27) die door de overheid aan hun werknemers worden gestort, worden niet als 
cllccticvc (parafiscale) overheidsontvangsten behandeld. 

- Omgekeerd bevatten de hier opgenomen indirecte belastingen (belastingen in verband met 
de invoer en in vcrband met de productie) niet enkel de indirecte belastingen die zijn 
opgenomen in de rekening van de Overheid, maar eveneens die welke zijn gestort aan de 
Europese Gemeenschapsinstellingen (EG I) 

symmetrisch daarmee bevatten op geconsolideerd niveau (GO) de lopende transfers aan het 
buitenland hier niet enkel de rubriek "inkomensoverdrachten in verband met internationale 
samenwerking" van de ESER-rekeningen, maar eveneens de geimie en aan de EGI 
teruggestorte indirecte belastingen 

afzonderlijk beschouwd voor de vaststelling van de tinale primaire uitgaven (exclusief 
transfers aan de EGI) bevatten de totale aan de EGI gestorte transfers bijgevolg de aan de 
EGI gestorte indirecte belastingen alsmede de BNP-bijdrage 

de interne (lopende en/ of kapitaal)transfers aan de Overheid, zowel de interne transfers naar 
de î\vec grote Entiteiten als die tussen die laatste, wmden hier in NETTO-termen geraamd 
(gestorte minus ontvangen transfers) 

1 2 71 lloolll;:~l--clljk on:rheid:;pensioenen engezinsbijslagen Yan de ambtenaren. 
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- een bijzonder probleem inzake consolidatie tussen overheden doet zich voor bij de 
effectieve vergoedingen die op het niveau van elke afzonderlijk beschouwde overheid 
bestaan uit bruto wedden en lonen verhoogd met de effectieve patronale bijdragen ten laste 
van de werkgevers; indien die laatste een effectieve uitgave vormen voor de betrokken 
overheid, vormen ze bovendien een effectieve ontvangst voor de sociale zekerheid; die 
ontvangst zal op haar beurt dienen als financieringsgrondslag voor de effectieve sociale 
prestaties (bijvoorbeeld inzake gezondheidszorgen) ten voordele van de betrokken 
werknemers van de Overheid. Ten einde elke dubbeltelling te vermijden moet men dus ook 
hier de verrichtingen consolideren en de wedden en lonen slechts in bmto-termen 
beschouwen, exclusief patronale bijdragen van de Overheid. 

- zoals voordien (Advies van febmari 1996) werd inzake de kapitaaluitgaven (en 
kapitaalontvangsten) beslist de verkopen en/ of overdrachten van gebouwen (evenals de 
ontvangsten uit de mobilofoniehefling die in ES ER-termen als deNEGA TIEVE verwerving 
van onroerend goed worden beschouwd) als kapitaalontvangsten (en niet als negatieve 
kapitaaluitgaven) te behandelen. 

Die "brutering" van de kapitaaluitgaven maakt het aldus vooral mogelijk de effectieve evolutie 
ervan alsmede die van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten beter in een 
tijelsperspectief te doen uitkomen. Die bijzondere statistische behandeling verklaart sommige 
kleine verschillen bij de ontvangsten en de uitgaven ten opzichte van de cijfers uit het recent 
verschenen Verslag 1996 van de Nationale Bank van België. 

- tenslotte worden zoals voordien de globale intrestlasten per Entiteit en per subsector 
eveneens in die zin geconsolideerd dat ze het geheel van de aan de andere sectoren gestorte 
intrestlasten bevatten, verminderd met de van andere overheden afkomstige ontvangen 
intresten. 
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