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WOORD VOORAF 

Dit advies is toegespitst op een evaluatie van de uitvoering in de periode 1993-1997 van de 
budgettaire convergentie van de gezamenlijke Belgische overheden, voornamelijk in de loop 
van de drie voorbije jaren, en in het bijzonder in 1997, dat een referentiejaar is met het oog op 
de selectie, in mei 1998, van de landen die zullen deelnemen aan de derde fase van de EMU 

De hier besproken gegevens zijn, wat het jaar 1997 betreft, afkomstig van quasi officiële 
ramingen en komen, wat de jaren 1992 tot 1996 betreft uit de nationale rekeningen van 1996. 

In de navolgende analyse maakte de benadering per Entiteit ( "/" en "/!") het noodzakelijk 
gedeeltelijke en/ of gehele consolidaties door te voeren, teneinde transfers tussen de Entiteiten 
en binnen de Entiteiten te neutraliseren (1). 

Zo wordt in de tekst de term '~finale primaire uitgaven" van een Entiteit of van een 
deelsector voorbehouden aan de totale primaire uitgaven (exclusief intrest! asten), 
VERMINDERD met de totale transfers (lopende- en kapitaaltransfers) die aan andere 
Entiteiten of deelsectoren van de overheden (met inbegrip van de EG) gestort worden. Deze 
totale aan andere Entiteiten of deelsectoren gestorte transfers zullen desgevallend ook in netto
termen uitgedrukt worden (verminderd met de eventuele ontvangen transfers). 

Een eerste afdeling analysee11 de evoluties die waargenomen werden op het vlak van de 
gezamenlijke Belgische overheden, door ze opnieuw in hun macro-economische en 
conjuncturele samenhang te plaatsen en door een aantal vergelijkingen te maken met de 
evoluties in de buurlanden of met het Europees gemiddelde 

Een tweede afdeling behandelt dezelfäe problematiek, maar dan op een meer gedesaggregeerd 
vlak; de evoluties van de twee grote Entiteiten worden afzonderlijk behandeld : enerzijds 
Entiteit I, die de Federale Overheid (FO) en de Sociale Zekerheid (SZ) groepeert, en anderzijds 
Entiteit II, die de Gemeenschappen en de Gewesten als een geheel (G&G) en de Lokale 
Overheden (LO) groepeert. 

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

De drie afäelingen worden voorafgegaan door een synthese, die de voornaamste krachtlijnen 
van het Advies weergeeft. 

De getranslereenle ontvangsten (uitgaven) van een sub-entiteit komen opnieuw tot uiting als ellcctieve 
ontnmgsten van een andere sub-entiteit. De trans!Crs tussen de entiteiten zijn hier \\eerhouden in NETTO 
termen (gestorte transJCrs ve1minderd met ontvangen trans!l:rs). Bovendien \\erden bepaalde methodologische 
be\\erkingen (zie bijlage) toegepast op de brutogegevens van de ESER-rekeningen, teneinde de onderliggende 
limdamentde economische evoluties beter tot hun recht te doen komen en toch hun "uptelbaarheid" en die van 
de componenten ervan te verzekeren. 
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SYNTHESE EN AANBEVELINGEN 

1. Globale evaluatie van de budgettaire realisaties m 1997 van de 
Gezamenlijke Overheid en haar deelsectoren 

Vooraf dient aangestipt te worden dat de voorliggende evaluatie van de Belgische 
begratingsresultaten in 1997 hier is uitgevoerd in een dubbel perspectief 

1. Enerzijds vormen de begratingsresultaten in 1997 het centraal element dat moet toelaten uit 
te maken of, meer in het bijzonder in het kader van de aan de gang zijnde 
evaluatieprocedure, België zal voldoen aan de budgettaire criteria (begrotingssaldo en ritme 
van schuldafbouw) om toe te treden tot de EMU en tot de eenheidsmunt op 1 januari 1999. 

2 Anderzijds moet een meer diepgaande evaluatie van het verloop van de budgettaire 
convergentie op halflange termijn in het verleden ( 1992-1997), in het kader van het Belgisch 
federaal stelsel, toelaten de bijdrage van elke grote Entiteit in de globale sanering te 
identificeren, om aldus de voorwaarden te preciseren voor een geslaagde integratie, in de 
loop van de komende jaren, van de Belgische openbare financiën in de normen en 
objectieven van het stabiliteitspact. 

Herinneren wij er vooraf aan dat de Overheden voor het jaar 1997 oflicieel een globaal 
begrotingstekort (Gezamenlijke Overheid of GO) van maximaal 2, 9% van het BBP beoogden. 
Dit benaderde zeer dicht het door de Afdeling aanbevolen tekort van 2,8% van het BBP. Voor 
1998 stelde de Regering als objectief een globaal tekort (Gezamenlijke Overheid) van 2,3% 
van het BBP voorop. 

Op basis van de gegevens die momenteel beschikbaar zijn, blijkt dat de geraamde netto
financieringsbehoeften (NFB) voor de Gezamenlijke Overheid in 1997, met 2,1% van het BBP, 
beduidend lager liggen dan het beoogde objectiefvan NFB ten belope van 2,8 à 2,9%. 

Deze gunstige afwijking in vergelijking met het objectief van het Nieuw 
Convergentieprogramma, ten belope van ongeveer 0,8% van het BBP, vloeit voor 0,2% van 
het BBP vooral voort uit een statistische herziening naar beneden toe (2) van het voor 1996 
geraamde tekort (3,2% van het BBP in plaats van de oorspronkelijk geraamde 3,4% van het 
BBP) Die verlaging vloeit voort uit een groter dan voorziene daling (ten belope van bijna 
0,4% van het BBP) van de intrestlasten, en tenslotte per saldo, uit een sterker dan verhoopte 
stijging van het primair overschot van Entiteit I, dat met een winst van bijna 0,4% van het 
BBP, zelfs de toename vereist door een strikte toepassing van de "regel" van de conjuncturele 
boni met 0, I% van het BBP heeft overschreden. Die "regel" zoals aanbevolen door de 
Afèleling heeft inderdaad kunnen spelen in een conjuncturele context die in realiteit aanzienlijk 
meer ondersteunend was dan aanvankelijk voorzien (reële groei van het BBP in 1997 wordt 
geraamd op 2, 7%) 

2 Verlaging meer Jan mlledig gelocaliseerd op het niveau van Entiteit II. 



Tabeli 
Budgettaire objectieven 1997 en realisaties 

(NFB in %van het BBP) 

1996 
Vooruitz. Realisaties : Objectieyen 

12/96 CNlJG (a) 

(1) (2) (3) 

Gezamenlijke Qycrhcid - 3..J. - 3.2 - 2.9 
Entiteit I -2,9 -3,0 -2,5 

Federale Qycrhcid -2.9 - 3.0 - 2.7 
Sociale Zekerheid -0.0 0.0 0.2 

Entiteit 11 -0,5 -0,2 - O,..J 
Gcmeenschappen en Gc\Ycstcn -0.5 -0.5 -O..J. 
Lokale Qycrhcdcn -0.0 0.2 0.0 

(a) Ohjectie\'C/1 I'W7 het ,\ïeu\1' Convergentieprogramma. 

(h) Rmningenjèlmtari 1998. 

1997 
Realisaties Vcrschil 

(b) 
= ( .J.-3) 

(.J.) (5) 

- 2.1 0.8 
- 2,0 0,5 
- 2.3 O..J. 

0.3 0.1 
-0,1 0,3 
-0.2 0.2 

0.2 0.2 

Zoals uit Tabel 1 blijkt zouden de gunstige afwijkingen in vergelijking met de objectieven 
inzake de niveaus van de NFB als volgt verdeeld zijn over de twee grote Entiteiten; voor 0,5% 
van het BBP op het niveau van Entiteit I en voor 0,3% van het BBP op het niveau van 
Entiteit II 

Indien het resultaat in termen van NFB in 1997 significant beter is dan het beoogde objectief 
dan kan eveneens genoteerd worden dat het ook een verbetering betekend met 1, I% van het 
BBP in vergelijking met de resultaten van 1996 (te plaatsen in het licht van een verbetering met 
0, 7% van het BBP in 1996 ten overstaan van de resultaten in 1995). 

Het resultaat op het vlak van de globale NFB in 1997 vloeit in vergelijking met de realisaties 
1996, voort uit een dubbele beweging • enerzijds uit een significante verbetering (ongeveer 
0,6% van het BBP) van het primair overschot, en dit in een meer ondersteunende conjuncturele 
context dan oorspronkelijk voorzien (geraamde reële groei van het BBP ten belope van 2, 7% ), 
en anderzijds, uit een verdere gevoelige daling van de financiële lasten op de openbare schuld 
(eveneens ongeveer 0,6% van het BBP in 1997 ten overstaan van 1996, te vergelijken met een 
daling met 0,5% van het BBP geboekt in 1996). 

Een meer verfijnde analyse van de resultaten toont duidelijk aan dat de verkregen verbetering 
een stevige basis heeft, in die zin dat zij niet afhankelijk is van zuiver boekhoudkundige 
effecten of van de opbrengst van niet-recurrente en uitzonderlijke maatregelen. In tegendeel, 
de afwezigheid in 1997 van, onder andere, ontvangsten uit de mobilofonie of van opbrengsten 
uit de verkoop of vervreemding van gebouwen op fèderaal niveau heeft geleid tot een 
uitzonderlijk laag bedrag van niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten (3) 

3 Ter herinnering : deze ontYangsten zijn zonder meer geboekt en niet zoals in de traditionele ESER-voorstclling. 
als negatie,·e kapitaaluitgaven ( desimesteringen of alstand \ an immateriële goederen). 
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Tabe/2 (*) 
Budgettaire saldi van de Gezamenlijke Overheid(./) 

(in % 1'(111 hrt BBP) 

NiYeau Vcrschil 

1992 1993 199..J. 1995 1996 1997 ·91- .9..J. '9..J.-·97 .91-·97 

- Primair saldo 3.8 3.6 5.1 5.1 5.3 5.8 1.3 0.7 2.0 
-primaire uitgayen ..J-1.6 ..J-2.5 ..J-2.1 ..J-1.9 ..J-1.9 ..J.l...J. 0.6 -0.7 - 0.1 
- outYangsten ..J.5...J. ..J-6.1 ..J-7.2 ..J-7.0 ..J-7.2 ..J-7.3 1.9 0.1 1.9 

- Intresten 10.7 10.7 10.0 9.0 8.5 7.9 - 0.1 - 2.1 - 2.1 
- NFB - 6.9 - 7.1 - ..J..9 - 3. 9 - 3.2 - 2.1 l...J. 2.8 ..J..2 

(*) Per sub-periode werden de verschillen (in % van het BBP) en de totalen bekomen op basis van 
niet-afgeronde c~ifers. Daardoor kunne11 uit de voorstellingsw~jze e11 de ermee verband houdende 
commentaren met betrekking tot de jaarl~jkse evoluties van bepaalde saldo's en ratio 's residuele 
a.fi••Ukingeu van ±0, 1% van het BBP vastgesteld worden. 

Het gevoelig conjunctureel herstel dat tot uiting kwam in de loop van het jaar 1997, ook al was 
het profiel van die groei weinig ondersteunend in termen van ontvangsten voor 1997 (sterke 
groei van de netto-export en van de niet-looninkomsten), heeft niettemin een toename van de 
ratio van de verplichte heflïngen met zich gebracht (+0,4% van het BBP) en dan meer in het 
bijzonder van de totale fiscale ontvangsten ( +0, 6% van het BBP); niettemin werd deze bijdrage 
aan de verbetering van het primair saldo quasi geneutraliseerd door de sterke daling van de 
ratio van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten (een daling van meer dan 0,3% van het 
BBP) 

De daaruit voortvloeiende quasi stabilisatie van de ratio van de totale overheidsantvangsten 
(een toename met minder dan 0, 1% van het BBP) was aldus niet van aard om de daling van de 
ratio van de primaire uitgaven ( -0,5% van het BBP) significatie[ te versterken; waardoor 
ongeveer 0,4% van het BBP van die daling als discretionair kan beschouwd worden (5). 

Bovendien heeft de goede beheersing van de evolutie van de globale primaire uitgaven in reële 
termen, met een totale toename beperkt tot + 1,4% (slechts +I ,2% exclusief de transfers naar 
de GEI en exclusiefwerkloosheidsuitgaven), zich in 1997 bevestigd; dit vormt voor het tweede 
opeenvolgende jaar een tàctor van structurele begrotingsconsolidatie . 

..J. Daar Je:: intrc::stlastc::n hier m.:rdc::n gc::consolidc::c::rd (door hd in mindering brmgc::n van Je:: intn.:st<.::n bdaald aan 
andere:: sub-sc::ctorc::n van de:: Ovc::rhc::id) c::n andere:: (primaire::) bc::grotingsuitgavc::n t<.::n last<.:: van de:: bc::grotingc::n van 
de:: openbare:: schuld nid \\ crdc::n opgc::nomc::n, komt er een al\\ijking md 0,~'% van hd BBP tol uiting in 
\<.::rgdijking md Je nict-gc::consolidc::crdc:: budgdtairc:: gegevens zoals die:: in hd Ni<.::U\\ Convergc::nticprogranuna 
(NC!') voor België \\orden opgenomen. De door de:: Overheidsadministratics (niet-fiscale:: ontvangsten) ontvangen 
intresten zijn eveneens geconsolideerd.\\ aardoor hd hier geraamde primair overschol eveneens md 0.4'% van het 
BBP lager ligt dan het overeenkomstige:: gegeven dat opgenomen is in hd Nicu\v Convcrgc::nticprogranuna (in 
nid-geconsolideerde termen zou hd dus 5.7'Y,, van het 13131' in 19% en G2% van hetBBP in 1997 zijn). 

5 De:: "zui1·er" cvclische dlcckn die gunstig \varen voor deze:: ratio en die:: kmmcn geraamd \Vorden op iets meer dan 
0.3% van het BBP (nocmerellcct van Je:: voornaamste ratio) m.:rdcn inderdaad grolcmlcds gc::neutrnlisc::c::rd door 
andere nict-discrc::tionaire (c::n nid-cvclischc::) negatieve cl1cctc::n ten belope van ongeveer 0,2% van hd BBP 
(nc::gatic::\·c:: "relutin·e pnjzen "-c!lcclcn voor 0, I% van het BBP en locname van lïscalc en budgettaire lrans!Crs 
naar de Cîemccnschappclijkc Europese:: Instdlingc::n n1or eveneens ongeveer O.l% van het BBP). 



Het impact op de NFB in 1997 van deze verbetering van het primair overschot kon worden 
versterkt door een nieuwe daling van de financiële lasten van de overheidsschuld (met 0,6% 
van het BBP). Deze vermindering, die de tendens bevestigt welke de laatste jaren werd 
waargenomen, vloeit voort uit de vermindering van de schuldgraad zelf (een gecumuleerde 
vermindering met bijna 13% van het BBP in 4 jaar), alsmede uit een verdere daling van de 
gemiddelde impliciete intrestvoet op de Belgische openbare schuld (een vermindering met 15 
basispunten in 1997), die kadert in een financiële omgeving gekenmerkt door een aanhoudende 
daling van de lange termijn intrestvoeten evenals een eerder ondersteunende monetaire 
omgeving (daling van de korte termijn rentevoeten). 

2. De budgettaire realisaties in 1997 van Entiteit I (Federale Overheid en 
Sociale Zekerheid) 

Tabe/3 
De primaire saldi en hun determinanten per overheidsnh•eau 

Niyeau 

[l)lJ2 I l9lJ3 I llJ94 l [l)l)5 l llJ96 l llJ97 

I. In •x, nn het BBP 

Tolaal :u; 3.() 5.1 5.1 5.3 5.8 

- h'derale (herheid 4.0 3.lJ 4.5 4.3 4.7 4.lJ 
-Sociale lekerheid -lU -lU 0.5 0.2 - O.l 0.2 
- ( J('ll/('CI/SC!TIIJ!f!C/1 ('I/ ( TC'li'C'.I/C'/1 -0.7 - 0.4 -0.4 - 0.3 - 0.1 lU 
- Lokale ( h·erheden 0.8 0.4 0.5 O.lJ 0.8 0.6 

11. %-yariatie in constante franl{en 

Gezamenlijke Qyerheid (incl transfers naar EG) 
- (} 111 \'Cmgst e 11 2.7 1.5 4.7 1.8 1.5 2.8 
- l'rimaire uilgm·en 2.8 2.2 1.3 1.8 LO 1.4 

Federale Qycrhcid lincl transfers naar EG) 
- Ont\'Cmgs/e/1 1.2 - 1.7 4.8 -1.3 2.ó 1.1 
- l'rimaire uitga\'e/1 1.6 - LO 1.3 -Ll - 0.6 - O.ó 

Sociale Zekerheid 
- On/\'tlllgsten 5.3 O.lJ 4.2 LO lU l.lJ 
-l'rimaire uitgm·cn 4.3 1.1 - ()_() 2.5 1.8 lU 

Gcmeenschappen en Gc\Yesten 
- On/\'111/gsten 3.8 7.lJ 2.lJ 4.6 1.7 4.7 
-l'rimairc uitgal'en 3.lJ 4.0 2.lJ 4.1 0.0 2.4 

Lokale Ü\ er heden 
- Ont\'angsten 2.1 lU ó.4 6.3 - 2.0 LlJ 
-l'rinwire uitgm'i'll 3.8 8.1 4.0 -lU 0.8 3.8 
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2.1 Entiteit I geconsolideerd 

In 1997 werd de effectieve vermindering, van de NFB van Entiteit I ( G) in vergelijking met 
1996, met ongeveer 0,9% van het BBP ten belope van ongeveer 60% gerealiseerd dankzij een 
vermindering van het gewicht van de geconsolideerde intrestlasten (met iets meer dan -0,5% 
van het BBP) en voor de rest (0,4% van het BBP) door een verbetering van het primair 
overschot van deze Entiteit. 

Deze verbetering van het primair overschot van Entiteit I is voor de helft gelokaliseerd bij de 
Federale Overheid (FO) en voor de andere helft bij de Sociale Zekerheid (SZ). Zij vloeit meer 
dan volledig voort uit de vermindering (0,6% van het BBP) van de geconsolideerde ratio van 
de primaire uitgaven van de Entiteit, die gedeeltelijk geneutraliseerd werd door een 
vermindering met 0,2% van het BBP van haar geconsolideerde ontvangsten. 

Deze daling van de ratio van de primaire uitgaven is voor het tweede opeenvolgende jaar het 
gevolg van een zeer goede beheersing van de evolutie van de finale primaire uitgaven (7) van 
de Entiteit. Deze vertonen in 1997, exclusief werkloosheid, zelfs een beperkte daling van 
ongeveer 0, I% van het BBP in reële termen, na een matige stijging van 0,4% in 1996. 

2.2 De Federale Overheid 

Op het niveau van de Federale Overheid vloeit de effectieve verbetering van het primair 
overschot met iets meer dan 0, I% van het BBP voort uit een dubbele beweging de 
vermindering van de ratio van de primaire uitgaven (ongeveer -0,4% van het BBP, waarvan 
-0,3% van het BBP op het niveau van haar finale primaire uitgaven) werd deels 
geneutraliseerd, ten belope van 0,3% van het BBP, door een daling van de ratio van haar eigen 
ontvangsten (na financiering van andere overheidsniveaus). 

Volgens de beschikbare gegevens kan in 1997, voor het derde opeenvolgende jaar, een 
significante negatieve reële groei van de totale primaire uitgaven van de Federale Overheid 
(-0,6%) opgetekend worden; dit is eveneens het geval voor haar interne finale primaire 
uitgaven (-I ,2% ). Dit bevestigt dus het meer dan integraal respecteren van de regeringsnorm 
inzake de nulgroei van de primaire uitgaven op dit overheidsniveau. 

Op het vlak van de ontvangsten is de daling van de ratio het gevolg van én de transfer van 
bijkomende fiscale middelen aan Entiteit II (aan G&G in het kader van de BFW) en aan de 
Sociale Zekerheid (alternatieve financiering), ten belope van in het totaal meer dan 0,5% van 
het BBP, én van een gevoelige daling van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten (ten 
belope van 0,3% van het BBP), dit alles in een context van een sterke groei, met ongeveer 
0,3% van het BBP, van de totale fiscale ontvangsten (vóór toewijzingen en affectaties) geind 
door de FO. 

G Ter herinnering : Entiteit I hergroepeert de geconsolideenk rekening van de Federale Overheid (FO) en van de 
Sociale /ekerheid (S/). temijl Entiteit IJ de geconsolideerde rekening omval van de Gemeenschappen en 
Ue\\esteniC!&U) en 1·an de Lokale Overheden (LO). 

7 Ter herinnering : de tinale primaire uitgaven \'<lil em Entiteit stemmen o1·ereen met de primaire uitgaven. 
e:-;clusid (netto) transfers aan andere budgettaire beleidsniveaus of andere Entiteiten. 
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2.3 De Sociale Zekerheid 

In tegenstelling met vorig jaar, was de bijdrage van de Sociale Zekerheid aan de vermindering 
van de NFB (en aan de verbetering van het primair surplus) van de Gezamenlijke Overheid in 
1997 positief (een verbetering met 0,3% van het BBP, tegenover een verslechtering met 0,4% 
van het BBP in 1996, cfr. Tabel 3) en dit niettegenstaande de daling van de ratio van haar 
totale ontvangsten (een vermindering met iets meer dan 0, 1% van het BBP). 

Dit vloeit voort uit een gevoelige daling van de uitgavenratio van de Sociale Zekerheid ( -0,4% 
van het BBP, waarvan 0,3% van het BBP exclusief werkloosheid of niet-cyclische uitgaven), 
als gevolg van een reële stijging van de sociale zekerheidsuitgaven die zeer sterk ve11raagt in 
vergelijking met de vroegere evoluties (slechts +0,6% in I 997 voor de uitgaven exclusief 
werkloosheid, vergeleken met +1,6% in 1996 en vooral+ 3,5% in 1995). 

Inzake de ontvangstenratio van de Sociale Zekerheid verbergt de in 1997 opgetreden daling de 
voortzetting en consolidatie (+0,3% van het BBP) van het toegenomen belang van de 
alternatieve financiering (geafiècteerde ontvangsten), in een context van voortgezette erosie én 
van de ontvangen "traditionele" budgettaire overdrachten ( -0,2% van het BBP) vanwege de 
Federale Overheid én van de ontvangen bijdragen (eveneens -0,2% van het BBP). 

Globaal genomen zouden de NFB van de Sociale Zekerheid in I 997, in ES ER-termen, met een 
overschot van 0,3% van het BBP het in het Nieuwe Convergentieprogramma 1997-2000 
vooropgestelde surplus van 0,2% van het BBP overtreffèn. 

3. De budgettaire realisaties in 1997 van Entiteit 11 (Gemeenschappen en 
Gewesten en Lolmie Overheden) 

3.1 Het totaal van Entiteit 11 

Globaal zou de verbetering van de NFB van Entiteit li in 1997 beperkt gebleven zijn tot iets 
minder dan 0,2% van het BBP, maar dit in vergelijking met NFB die in 1996 gunstig waren en 
op een laag niveau lagen (0,2% van het BBP in plaats van 0,4% beoogd in het 
Convergentieplan I 993-1996). De verbetering is bijna volledig gelokaliseerd op het niveau van 
het primair saldo van de Entiteit, dankzij een toename met bijna 0,3% van het BBP van de ratio 
van de totale ontvangsten van de Entiteit (en meer precies van de totale netto middelen 
afkomstig van Entiteit 1), gedeeltelijk geneutraliseerd door een nieuwe toename van de ratio 
van haar primaire uitgaven (ten belope van 0, I% van het BBP). 

In reële termen zouden de (finale) primaire uitgaven van de Entiteit een gevoelige versnelling 
hebben gekend in 1997 (+3,4% ten overstaan van +1,3% in 1996), vooral ten gevolge van een 
sterke herneming van de kapitaaluitgaven (vooral Lokale Overheden) 
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De NFB in ESER-termen van de Entiteit II zouden in 1997 (0,3% van het BBP) beter 
gebleven zijn dan het in het Nieuw Convergentieprogramma van december 1996 beoogde 
objectie( en ook iets minder negatief dan het in het Jaarverslag 1997 door de Afdeling 
geraamde objectief (een resultaat geraamd op -0,1% van het BBP t.o.v. het vooropgestelde 
objectiefvan -0,2% van het BBP). 

3.2 De Gemeenschappen en de Gewesten 

De NFB van de Gemeenschappen en de Gewesten (G&G) zouden in ESER-termen gevoelig 
gedaald zijn (met meer dan 0,2% van het BBP) tot 0,2% van het BBP in 1997, waardoor ze 
ditmaal, in tegenstelling met vorig jaar, onder het - ongewijzigd - objectief van 0,4% van het 
BBP inzake NFB, zoals ingeschreven in het Nieuw Convergentieprogramma, zouden liggen. 
Dat objectiefwerd eveneens weerhouden in het Jaarverslag 1997 van de Afdeling. 

Het geconsolideerde primaire saldo van de G&G verbeterde globaal genomen eveneens met 
ongeveer 0,3% van het BBP, dit dankzij een gevoelige versnelling van de reële groei van totale 
ontvangsten ( +4, 7% in 1997, vergeleken met slechts +I, 7% in 1996) en niettegenstaande de 
invloed van een zekere versnelling van de reële groei van hun totale primaire uitgaven (2,4% in 
1997, vergeleken met +0% in 1996 en 2, 7% gemiddeld sinds 1992). Deze versnelling zou zich 
ook, weze het gematigder, voorgedaan hebben op het niveau van de geconsolideerde finale 
primaire uitgaven van de G&G (exclusief netto transfers aan de Lokale Overheden). 

Zoals gewoonlijk zal een meer gedesaggregeerde en gedetailleerde analyse van de realisaties in 
1997 per gefedereerde Entiteit worden gemaakt in het kader van het Jaarverslag van de 
Afèleling in juni 1998. 

3.3 De Lokale Overheden 

De Lokale Overheden (LO) zouden in vergelijking met 1996 (een overschot van iets boven 
0,2% van het BBP) in 1997 een lichte terugval hebben gekend van hun excedentaire NFB (een 
vermindering met minder dan 0, I% van het BBP), overeenstemmend met een verslechtering 
met bijna 0, I% van het BBP van hun primair overschot (en meer in het bijzonder door een 
verhoging met iets minder dan 0, I% van het BBP van de ratio van hun primaire uitgaven in een 
context van relatieve verzwakking tot 6,2% (een daling met minder dan 0, I% van het BBP) 
van de ratio van hun totale ontvangsten). 

De gevoelige versnelling van de reële groei van hun primaire uitgaven in 1997 (+3,8% in reële 
termen) doet zich vooral voor op het niveau van de kapitaaluitgaven (investeringen), na de 
sterke verminderingen ervan in de twee voorafgaande jaren, en dit op de achtergrond van een 
blijvende sterke reële groei van de lopende uitgaven van de LO ( + 3%, dit is een ritme dat 
nauwelijks lager ligt dan het gemiddelde van de voorbije 4 of 6 jaar). 
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4. Algemene besluiten en aanbevelingen 

4.1 De realisaties m.b.t. budgettaire convergentie in 1997. 

Ze(f.\· indien de oor.\pronlwfU/( in het Nieuw Convergentieprogramma beoogde o~jectieven 
op het vla/( van de NFB voor 1997 ruimschoots lumden worden overtn~ff'en (een gunstige 
t~fivU/dng van minstens 0, 7% van het BBP) liggen globaal genomen de genoteerde 
onderliggende evoluties inzake de primaire saldi vr(j goed in de /(in van de structurele 
verbeteringen die nodig z(in om de Belgische openhare financiën te consolideren en de 
tendentiële t~fbouw van de schuld die nu goed op gang is gebracht (-13% van het BBP in 
4.iaar) te verster/(en. 

HierhU kan worden opgemer/a dat de doelstellingen van het Nieuw 
Com•ergentieprogramma, door de realisaties van 199 7, ruim eenjaar vroeger dan gepland 
werden bereikt. 

Bovendien, hee_ft het omgekeerde "sneeuwbaleffect" zich in 199 7 geconsolideerd en 
venter/a. De ••ermindering van de schuldratio is, duidefU/( meer dan in 1996, toe te wUzen 
aan de verhoging van het gunstig verschil op het vlak van het primair saldo en niet meer 
aan de punctuele verrichtingen buiten NFB. 

De reële groei l'llll de totale interne primaire uitgaven mn de Belgische overheden is 
aanzien/UI< beneden de tendentiële economische groei gebleven (+1,1% in 1997), terwUI de 
ratio mn de overheid.mntwmgsten licht gestegen is (meer dan volledig op het vla/( van de 
fiscale ontwmgsten). 

De vastgestelde verbetering inza/w de primaire saldi heeft zich voornamelUk voorgedaan op 
het niveau vtlll Entiteit I (in het hUzonder op het vlak van de Sociale Zelwrheid), vooral 
dan/(zU een goed volgehouden en versferMe beheersing van het st(jgingsritme van de 
geconsolideerde en finale primaire uitgm•en van deze Entiteit, terwUI op het niveau van 
Entiteit /1 de verbetering van het primair saldo (iets meer dan 0,1% van het BBP) meer dan 
volledig wordt verMaard door de sterlw groei van de ontvangsten en van de middelen 
t~flwmstig van Entiteit I. 

Op het niveau van Entiteit 11 heeft de in 199 7 vastgestelde sterke versnelling van het reëel 
stUgingsritme van haar finale primaire uitgm•en (zowel op het niveau van de G& G als op 
dit l'llll de LO) ••oor meer dan de he(ft de verhoging (0,3% van het BBP) van de totale 
ontvangsten van de Entiteit en meer in het h(izonder van de b(jlwmende middelen 
t~flwmstig l'llll Entiteit I geneutraliseerd. 



Er dient evenwel te worden aangestipt dat de G& G door het eerbiedigen van de maximaal 
toelaatbare tekorten, waartoe zU zich voor de periode 1996-I999 in het luuler van het 
nieuwe samenwer/ûngsaldword met de Federale Overheid verbonden hadden, zoals 
voorzien en globaal genomen, op een structurele wUze hebben bUgedragen tot de verlwging 
van het primair overschot van de Gezamen!Uke Overheid. 

4.2 Vooruitzichten m.b.t. de realisaties 1998 

Omwille wm de gunstige resultaten geboekt in 199 7, voornamelUk als gevolg van de 
economische groei die merlw!Uk hoger lag dan voorzien en waardoor de o~jectieven van 
het Nieuw Convergentieprogramma ster/i werden overtndfèn, acht de Afdeling het 
aangewezen de o~jectieven vmu~fî 998 te actualiseren. 

Op basis van de op heden beschikbare informatie en van voorzichtige macro-financiële 
J•ooruitzichten behouden de Belgische openbare financiën voor I998 en de komende jaren 
een sign(ficant potentieel tot ze(freductie van het gewicht van de intrestlasten en dit via de 
aan de gang zUnde duurzame ze(freductie van de schuldgraad (met minstens 3% van het 
BBP perjaar (8)) én via een potentieelvan gematigde bUkomemie daling van de impliciete 
rentevoet op de schuld (door een progressieve verderzetting van de daling van de impliciete 
rentewJet op de geconsolideerde schuld, ze(f."•• in een context van een gematigde stUging van 
de rente1•oeten). 

/let gewicht l'llll de intrestlasten van Entiteit 1/um aldus, onder de huidige en voorzienbare 
he1:jinancieringsvoorwaarden, in 1998 verminderen met 0,2% van het BBP. Daarnaast zou 
Entiteit //, ze(l~ in de veronderstelling van een nieuwe vermindering van het overschot van 
de LO, haar eigen telwrt bUlwmend met ongeveer 0, I% van het BBP moeten verminderen, 
om het globale tekort, zoals aanbevolen in het .Jaarverslag I99 7 van de Afdeling, terug te 
brengen tot dichtbU 0% l'tlll het BBP in I998. 

Op het vlak van het primair overschot van Entiteit I, hee.fi de Regering zich in het lwder 
van het Nieuwe Convergentieprogramma ertoe verbonden om "het primair overschot van 
deze Entiteit ten minste te beltouden op het niveau dat I'Oor I99 7 voorzien is". BU een 
verwachte reële groei l'an 2, J% in I998 impliceert de door de Afdeling aanbevolen "regel 
l'an de cm~juncturele boni" logischeni'Uze dat Entiteit Ivoor 1998 streeft naar een ol~jectief 
inzake primair overschot van S,3% van het BBP in ESER-termen (d.i. ongeveer S,6 tot 
J, 7% van het BBP volgens de "definitie l'llll het NCP" l~{ in niet-geconsolideerde 
budgettaire termen). In principe zou dat rekeninghoudend met de voorzienbare e1•olutie 
l'llll de intrestlasten overeenstemmen met een geconsolideerd deficit van Entiteit Ivan I, 6% 

van het BBP in I998. 

8 In Je ll\pothese \ an een trendmatige nominale groei nm het 13131' \'an 4'%. 
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Rel(ening houdend met het hoog niveau van de Belgische schuldratio, ook al vermindert 
deze sinds 1993, evenals met de o~jectieven om op termUn het budgettaire e••enwicht te 
realiseren dat in het stabiliteit\pact, dat door de Belgische Overheden werd onderschreven, 
voorzien is, acht de Afdeling het noodzakelUk om gebruik te maken van de cm~juncturele 
herople••ing die zich voor 1998 l(jlä te bevestigen om aldus hU ongewUzigd beleid in 1998, 
een hUkomemie verbetering van het globale primaire SUIJJlus (GezamenlUke Overheid) van 
0,2% mn het BBP te realiseren. Nog c\'teeds in het lwder van de hienoor geformuleerde 
voorzichtige macro-economische hypothesen dient voor het GezamenlUke Overheid het 
globaal surplus dus minimum 6% van het BBP in 1998 te bedragen en mag het totale 
deficit derhalve JJUL\:imum 1, 7% van het BBP belopen. 

Het tot dat mveau teruggedrongen deficit zou aldus de trendmatige daling van de 
schuldgraad moeten accentueren en op die wUze in 1998, zonder nieuwe buiten NFB
verrichtingen, een b{jlwmende structurele vermindering van de schuldgraad met minstens 
3% l'lllt het BBP verzel(eren. 
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ADVIES 

1. Globale evoluties 

1.1 Resultaten, evoluties en determinanten 

Een correcte evaluatie van de begratingsresultaten van het jaar 1997 en van de jaren sinds het 
inwerkingtreden van het Belgisch Convergentieplan kan slechts mits het in perspectief brengen 
van de efrectieve realisaties gedurende de voorbije jaren ( 1992-1996), zoals zij kunnen 
geëvalueerd worden op grond van de laatste nationale rekeningen in de geharmoniseerde 
ESER-definitie. 

De hier voorgestelde analyse van de realisaties 1997, zoals zij in dit stadium kunnen worden 
geraamd, wordt ook geplaatst in het licht van de regeringsdoelstellingen en van de 
aanbevelingen van de Afdeling voor 1997. 

I-lier moet er aan herinnerd worden dat om methodologische redenen (zie bijlage), de 
intrestlasten in onderhavig Advies, gedefinieerd zijn op een geconsolideerde basis en in ESER
termen. Daamit vloeit voort dat hun niveau hier ongeveer 0,4% van het BBP (quasi uitsluitend 
op het niveau van Entiteit I) onder het overeenkomstige niveau (niet geconsolideerd en in 
budgettaire termen) ligt zoals dat werd opgenomen in het Nieuw Convergentieprogramma 
(NCP) van België en dat symmetrisch daarmee het (geconsolideerde) primair overschot hier 
eveneens 0,4% van het BBP lager ligt dan het overeenkomstige overschot in niet
geconsolideerde termen. 

1.2 De globale realisaties in 1997 

In ESER-termen zou het globaal Belgisch overheidstekort in 1997 2, I% van het BBP 
bedragen. Dit betekent een belangrijke en positieve afwijking met ongeveer 0,8% van het 
BBP ten opzichte van het objectiefinzake globale NFB voor 1997 ten belope van 2,9% van het 
BBP zoals weerhouden door de Overheden en met 0, 7% van het BBP ten opzichte van de 
aanbevelingen van de Afdeling (Jaarverslag, juni 1997). De op 1, 1% van het BBP geraamde 
etTectieve verbetering ten opzichte van 1996 situeert zich bovendien eveneens gevoelig (0,6% 
van het BBP) boven de beoogde verbetering (+0,5% van het BBP) voorzien in het door de 
Overheden in december 1996 aangenomen traject in het kader van het Nieuw 
Convergentieprogramma (NCP) van België (een NFB-objectief van 2, 9% van het BBP in 
1997, tegenover NFB die voor 1996 toen geraamd werden op 3,4% van het BBP) 

Deze betere begratingsresultaten moeten evenwel ook geanalyseerd worden rekening houdend 
met een conjuncturele context die ditmaal, en in tegenstelling met de ontgoochelende evoluties 
in 1996, globaal genomen meer ondersteunend blijkt dan voorzien (!J), meer bepaald op het 
vlak van de groei van de ontvangsten. 

!) Met een geraamde rede stijging van het BBP met 2.7'Yr, in I 'J'-J7: dit is O,ó% heter dan de 2.1% of 2.2% die 

oorspronkelijk \\as voor1.ien. 
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Simultaan daarmee zette de daling van de gemiddelde of impliciete rentevoet op de Belgische 
openbare schuld, ook al was het aan een iets lager ritme dan in de voorafgaande twee jaar, zich 
in 1997 verder en dit voor het vijfde opeenvolgende jaar (een daling van de impliciete rente 
met 15 basispunten of iets minder dan 0,2% m 1997, tegenover respectievelijke 
verminderingen met 0,3% en 0, 7% in 1996 en 1995). 

Tabe/4 
Begrotingssaldi van de GezamenlUke Overheid(*) 

(in % van hl'l Bl3!') 

NiYcau Vcrschil 

1993 199-1 1995 1996 1997 '93-'95 '95- '97 '9-1-'97 

- Primair saldo 3.6 5.1 5.1 5.3 5.8 1.5 0.8 0.7 
- primaire uitgayen -12.5 42.1 -11.9 41.9 -lU -0.6 -0.5 -0.7 
- outyangsten -16.1 -17.2 -17.0 -17.2 -17.3 0.9 +lU +0.0 

- In tresten 10.7 10.0 9.0 8.5 7.9 -1.7 - 1.0 - 2.1 
- NFB - 7.1 - -1.9 - 3.9 - 3.2 -2.1 3.2 1.8 2.8 

(*) Per sub-periode werden de verschillen (in % van het BBP) en de totalen bekomen op basis van 
niet-({{geronde c~jlers. Daardoor kunnen uit de voorstelling!>wUze in de ermee verb(md houdende 
commentaren met betreldiing tot de jaarlUkse evoluties van bepaalde saldo's en ratio 's residuele 
({fi••(ikingen van ±0, 1% van het BBP vastgesteld worden. 

Op het niveau van het primair saldo zou het effectief overschot van iets minder dan 5,3% van 
het BBP in 1996 gestegen zijn tot 5,8% van het BBP in 1997, dit is een verbetering met 0,6% 
van het BBP (waarvan 0,4% van het BBP op het niveau van Entiteit I alleen; hierdoor wordt 
de vereiste verbetering op het niveau van Entiteit I grosso modo met meer clan 0, 1% van het 
BBP, voorgeschreven bij strikte toepassing van de regel van de conjuncturele boni zoals 
aanbevolen door de Afdeling in 1995, overschreden) 

Rekening houdend met het feit dat de globale reële groei van de Belgische economie in 1997 
(+2,7%) significant hoger zou zijn geweest dan de potentiële of tenclentiële groei, over het 
algemeen rond de 2% geraamd, mag men bovendien aannemen dat deze verbetering met 0,6% 
van het BBP vrij ruim (met ongeveer 0,5% van het BBP) de ".\fHJ/llane" verbetering van het 
niet-discretionaire primaire begratingssaldo (Jo) van het jaar 1997 overtreft; dit laatste kan 
volgens de Afdeling in 1997 op maximum 0, I% van het BBP geraamd worden. 

I 0 Dit ''i! zeggeiL gecorrigeerd voor de imloed van C\ clische (conjuncturele) factoren, hetzij het spel van 
"autonwtische stahilisa/oren ". ten belope van ongeveer +tU% \<m het BBP, alsmede voor de ongunstige invloed 
\·an de relatieve prijzen op de primaire uitgaven (negatief ten belope van ongeveer 0, I'% van het 13131') en de 
totale bijkomende vei1Jlichte trans!Crs voor de Jinanciering \an de (;EI (+0.1 •;;, van het BBP in 1997). 
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Bij wijze van vergelijking kan erop worden gewezen dat de OESO, in haar laatste semestriële 
perspectieven van december 1997 ( 11 ), maar uitgaande van een veel hoger effectief tekort voor 
1997 (2,5% tegenover 2,1% van het BBP zoals hier weerhouden) de verbetering van het 
structureel globaal primair saldo (exclusief intrestlasten) van de Belgische overheden raamt op 
0% van het BBP; de verbetering van het structureel globaal saldo (inclusief intrestlasten) wordt 
geraamd op 0,5% van het BBP. 

De toepassing van deze methodologie op de meest recente Belgische cijfers voor 1997, laat toe 
de verbetering van het Belgisch structureel primair saldo in 1997 te ramen op 0,3% van het 
BBP; de verbetering van het globaal structureel saldo kan dan geraamd worden op 0,8% van 
het BBP. 

1.3 Evoluties tussen 1992-1997 en inkadering in een internationaal 
perspectief 

De in 1997 opgetekende evoluties moeten eveneens geplaatst worden in hun context op 
middellange termijn en vergeleken worden met de evoluties vastgesteld bij onze belangrijkste 
buurlanden en Europese partners. 

In vergelijking met de andere Europese landen is de verbetering van de Belgische openbare 
financiën in de loop van 1992-1995 (drie jaar) en zelfs in ruimer tijdsperspectief m.n. tussen 
1992 en 1997 uitzonderlijk uitgesproken geweest (zie Tabel 5 hierna). 

TabelS 
Vergel(iking mn de netto-.financieringsbeltoe.fien volgens 

de ramingen van de OESO 

Financicringsbchocftcn in '% BBP 
Niveau Gecumuleerde evoluties 

[l)l)l t<JlJ5 [l)l)(J llJlJ7 (a) ·n-- 1J5 'lJ5-'IJ7 
België -CJ.lJ -J.lJ -3.2 -2.1 3.0 L8 
Gemiddelde Europese Unie -5.2 -5. I -~.3 -2.~ 0. I 2.7 
Vcrschil -1.7 1.2 Ll 0. 3 2.lJ -O.lJ 

Denemarken -2.2 -1.8 -Ll 0.7 OA 2.5 
Ierland -2.5 -LlJ -0.5 O.lJ O.ó 2.8 
Nederland -3.lJ -3.7 -2.3 -IA 0.2 2.3 
Duitsland -2.8 -3.3 -3.~ -2.7 -0.5 O.CJ 
Frankrijk -].IJ -5.0 -~.1 -3.0 -L I 2.0 
Italië -IJ.(J -7.0 -CJ.7 -2.7 2.ó ~.3 

Verenigd Koninkrijk -CJ.J -5.(J -~.7 -LIJ 0.7 3.7 
Spanje -J.(J -ó.5 -~.5 -2.ó -2.lJ 3.1J 
Oostenrijk -L8 -5.0 -~.0 -2.5 -3.2 2.5 
Z\\cdcn -7.8 -7.0 -3.3 -lU 0.8 Ó.Ó 

Portugal -3.ó -5.8 -3.2 -2.5 -2.2 3.3 
Finland -5.7 -5.2 -3.2 -O.IJ 0.5 ~.3 

(a) F31WY .· lol 1996: SeJnestriëlc perspeclie\·en mn de Ol:'SO, Bijlagen, nr. 6], decemhcr 1997. 

1997 ·De door de landen per cindjehruari aan de l:·c; meegedeelde ciifers. 

11 December l CJ<n. nr. C12. Tabellen bijlage. 

'lJl-'1)7 
~.8 

2.8 
2.0 

2.1J 
3.~ 

2.5 
0.1 
O.IJ 
CJ.IJ 
~A 

LO 
-0.7 
7A 
Ll 
~.8 
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Sinds 1992 zou de gecumuleerde vermindering van de NFB van België (met 4,8% van het 
BBP) het gemiddelde van de Europese landen met ongeveer 2,0% van het BBP overstijgen. 
Zelfs indien dit verschil de voorbije twee jaar iets is afgenomen, toch is België vroeger ( 1993-
1994) dan de meeste andere landen begonnen aan een belangrijke structurele gezondmaking 
van zijn openbare financiën. 

Over het geheel van de periode hebben alleen Zweden en Italië gecumuleerde verminderingen 
van hun deficit opgetekend die nog meer uitgesproken waren dan de onze. 

In termen van schuldgraad tenslotte heeft België vanaf 1994 de stijgende trend van de 
schuldgraad kunnen omkeren (een vermindering van ongeveer 13% van het BBP in 4 jaar). 
Op Europees vlak kon deze stijgende trend slechts op een meer gematigde wijze en meer 
recent ( -0,7% in 1997) omgekeerd worden. De gemiddelde gecumuleerde stijging sinds 1993 
op Europees vlak beloopt nog 6% van het BBP. 

1.4 De determinanten op het niveau van de primaire saldi (Belgische 
Gezamenlijke Overheid) 

Op een meer gedetailleerd niveau vindt men de volgende determinanten ter verklaring van de 
globale evoluties die werden opgetekend inzake de Belgische primaire saldi. 
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Tabel6 (12) 
Determinanten van de evoluties inzake primaire saldi van de Gezamenlijke Overheid 

Niveau Vcrschil 
1993 199-1 1995 1996 1997 '93-'95 '95-'97 '93-'97 

A. EyoJutic in 'Yu van het BBP 

- Totale ontmngsten (a) -16.1 -17.2 -17.0 -17.2 -17.3 0.9 0.3 1.1 
- Fiscale 29.1 30.7 30.7 31.1 31.7 1.7 1.0 2.6 
- Parafiscale 15.-1 1-1.9 1-1.8 1-1.5 1-1.3 - 0.6 -0.5 -1.1 
- Andere (b) 1.6 1.6 l.-1 1.6 1.2 -0.2 -0.2 - 0.-1 

pm · fiscale + parafiscale -1-1.5 -15.6 -15.5 ..J-5.6 -16.0 1.1 0.5 1.5 
\\aal\ an : transfers aan EG 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1 0.0 0.0 - 0.1 

-l)rimaire uitgm·en -12.5 ..J-2.1 -11.9 41.9 41.4 - 0.6 -0.5 - 1.1 
-Lopende 39.9 39.5 39A 39.5 39.0 -0.5 - 0.-1 -0.9 
-Kapitaal (netto) 2.6 2.6 2.5 2A 2.4 - 0.1 - 0.1 -0.2 

- l'rimair saldo 3.6 5.1 5.1 5.3 5.8 1.5 0.8 2.2 

B. Elasticiteit Yan de ontyan:,.:sten In termen nn het BBP 

-Fiscale 1.490 2.23..J. 1.023 1.439 1.-153 1.686 1.447 1.574 
- Parafiscale 1.626 ().280 0.826 0.260 0.687 0.521 0.507 (J.Sl-1 
- Fiscale en parafiscale 1.537 1.557 0.959 1.055 1.210 1.289 1.145 1.222 

C. Evolutie in constante fnmken Jaarli.il<se groeinJet (h) '93-'95 '95-'97 '93-'97 

- /(Jtale m·er!Jeidlollt\'llllgsten 1.5 ..J-.7 I. X 1.5 2.8 3.2 2.1 2.7 
- waarvan fiscale en parafiscale 1.2 -1.9 2.1 1.2 3.5 3.5 2.3 2.<J 

- Finale primaire uitgayen 2.2 1.3 1.8 1.0 1.4 1.6 1.2 l.-1 
(excl. transfers aan EG 
en excl. werkloosheid) 2.0 1.1 2.7 0.7 1.2 l.<J LO 1.-1 
-Lopende 1.1 0.5 0.3 0.3 -0.3 0.4 -0.0 0.2 
-Kapitaal 12.-1 0.9 - 0.3 - 5.6 ..J..l 0.3 -0. <) - 0.3 

(a) Jnhegrepen de in de lé',)iéR-rekeningen als negatieve uitgm·en gehoekte ontvangsten. 

(h} .\feetkwu/ig gemiddelde voor de mriaties per .111h-pcriode. 

1.4.1 Inzake de overheidsontvangsten 

De totale overheidsontvangsten, zoals zij hier weerhouden worden, ZIJn m 1997 slechts 
marginaal toegenomen (van 47,2% in 1996 tot 47,3% van het BBP), dit na een toename met 
0,2% van het BBP tussen 1995 en 1996. 

Parallel met deze globale evoluties moet melding gemaakt worden van bepaalde 
structuurvvijzigingen in de overheidsontvangsten. 

12 ])aar Je a!\n]kingen pc::r sub-pc::rioJe (in '% van hèl 13llP) en de tDtalcn \\erJen \astgestc!J op basis n111 niet
afgeronde cijli:rs. kunnen in Jeze en in volgende tabellen uit Je \'llorstcllings\\ijze restal\\ijkingen \'él11 ±0.1 'X, 
voortvloeien 
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Aldus (voorafgaande tabel 6) zou het aandeel van de fiscale en parafiscale ontvangsten in 1997 
een significante stijging van ongeveer 0,6% van het BBP vertonen, terwijl tegelijkertijd de 
daling van het aandeel van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten (13) in ESER-termen 
meer dan 0,3% van het BBP zou hebben bedragen. 

Aldus zou in 1997 het niveau van de verplichte heffingen (totale fiscale en parafiscale lopende 
en kapitaalontvangsten) 2, 1% van het BBP hoger liggen dan in 1992, terwijl de andere 
ontvangsten (niet-fiscale en niet-parafiscale) meer dan 0,2% van het BBP onder hun niveau van 
1992 zouden liggen. 

Meer in het bijzonder stelt men in 1997 binnen de fiscale ontvangsten een gevoelige toename 
vast van de directe belastingen (met bijna 0,5% van het BBP, waarvan drievierde in hoofde van 
de vennootschapsbelasting), terwijl parallel de ratio van de indirecte belastingen een meer 
gematigde toename met 0, I% van het BBP tot 12,9% van het BBP (inclusief de aan de GEI 
geaffecteerde ontvangsten) zou gekend hebben. De daling van de ratio van de sociale 
bijdragen zou wat minder uitgesproken geweest zijn dan in 1996 ( -0,2% van het BBP, 
tegenover -0,3% van het BBP in 1996) 

Deze evoluties inzake de relatieve aandelen van de overheidsantvangsten impliceren per 
delinitie dat de globale elasticiteit van de verplichte heffingen (fiscale en parafiscale), in 
nominale BBP-termen, in 1997 gevoelig boven één zou hebben gelegen ( cfr. Tabel 6 hiervoor). 
Deze elasticiteit (fiscale en parafiscale ontvangsten) zou in !997 globaal 1,21 hebben bedragen, 
wat hoger is dan in 1996 (ongeveer 1,06) en in 1995 (0,96), maar lager dan het gemiddelde 
van de jaren 1993-1994 (meer dan 1,5) 

Globaal genomen mag men aannemen dat de goede resultaten in 1997 van de verplichte 
heningen, en dan meer in het bijzonder van de directe heffingen, in procent van het BBP, 
kunnen verklaard worden door een relatief dynamische economische groei, de omvang van de 
voorafbetalingen door de vennootschappen, bepaalde verschuivingen inzake de BTW
terugbetalingen in verband met de uitvoer en meer in het algemeen door een betere inning van 
de ontvangsten. De ontvangsten 1997 bleven evenwel negatiefbeïnvloed door een structuur of 
samenstelling van de groei die, in termen van evolutie van de belastbare basis, relatief 
ongunstig is gebleven; deze economische groei blijft inderdaad aangetrokken door 
inkomenselementen (niet-lonen) en vooral door finale uitgaven (netto uitvoer en productieve 
investeringen) die normaal het minst gunstige directe hetboomeffect hebben op de 
ontvangsten ( 1-l) 

13 llierin begrepen een sterke Jaling ,.,m bepaa]Je kapitaalontvangsten (mobilofoon-ll!Jl\·angsten. vcrkoop of cessies 
\·an overheiJsgcbou\\en enz ... ) die in geconsolideerde ESUZ-tcrmcn geboekt \\orden als ncgaticYc uitgaven en 
niet als out vangsteiL zij \\orden hier opgeuomcn als nict-liscalc kapitaalont \·angsten. 

1-l Ilctzij door de lagere ta:-;aticvoet dan het globaal gemiddelde, hct;ij door een elasticiteit lager dan één in termen 
van eigen belasthare basis. 
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1.4.2 Inzake de primaire uitgaven 

Inzake de primaire uitgaven laten de beschikbare gegevens globaal (GO, exclusief 
getransfereerde middelen naar de Europese Gemeenschap) en voor 1997 een daling van het 
relatief aandeel met bijna 0,6% van het BBP (tot 39,9% van het BBP) (15) zien; dit leidt tot 
een gecumuleerde daling met 0, 7% van het BBP over de driejarige periode 1994-1997, vooral 
dan gedurende de laatste twee jaren (de ratio bleef in 1995 onveranderd). 

De hier waargenomen breuk in vergelijking met de sterke stijging van deze ratio geboekt in de 
periode 1991-1994 ( +0,6% van het BBP in 3 jaar), die evenwel in belangrijke mate het gevolg 
was van het nadelig noemereffect verbonden aan de recessie in 1993 (16) wordt aldus duidelijk 
bevestigd. 

Deze relatieve daling in 1997 zou volledig gelokaliseerd ZIJn op het mveau van de lopende 
primaire uitgaven (geconsolideerd, alle E 
.ntiteiten samen), terwijl de ratio van de totale (gebruteerde) kapitaaluitgaven ongeveer stabiel 
zou zijn gebleven. 

De evolutie van de primaire uitgaven (en meer in het bijzonder de uitgaven exclusief deze voor 
werkloosheid en transfers naar de GEI) in reële termen geeft ons evenwel een betere indicatie 
omtrent de onderliggende evoluties, omdat zij toelaat de statistische invloed gebonden aan de 
conjunctuurcycli (noemereffecten) grotendeels te neutraliseren. 

Aldus zou in 1997 de schijnbare toename van de interne finale niet-cyclische primaire 
uitgaven ( 17) in constante prijzen ( 18) I ,2% hebben bedragen; dit is een lichte versnelling in 
vergelijking met het - uitzonderlijk laag - overeenkomstig stijgingsritme in 1996 ( +0, 7% ), maar 
niettemin beduidend lager dan het overeenkomstige gemiddelde voor de jaren 1994-1997 
(+1,6%) of 1991-1997 (+1,8%). 

Rekening houdend met de waargenomen groeiversnelling van de totale overheidsantvangsten 
in constante prijzen ( +2,8% in 1997 tegenover slechts + 1,5% in 1996) zou het verschil tussen 
de reële stijging van de overheidsantvangsten en deze van de primaire uitgaven, verschil dat in 
ruime mate de evolutie van het primair saldo determineert, opnieuw zijn toegenomen tot I ,4%, 
tegenover een difrerentieel van 0,5% in 1996 en 0% in 1995 (maar +3,4% in 1994). 

15 Ter herinnering. de kapitaaluitgaven \\cnlcn "g<'lmtkad"; nc ter zake de methodologtschc btjlagc. 

I(> Wanneer de groei van het 13131' in volmne groter is dan de gemiddelde trendmatige groei (ongeveer 2'% gemiddeld 
over de periode I ')gO-I <J'J2) vcrlaagt statistisch de ratio van de primaire uitgaven automatisch (nocmcrcl1cct). 

17 E:-;clusicf de uitgaven in vcrbamimet de lllgcnaamde ondcrtC\\erkstclling (\\crklooshcid, brugpensioen. enz.. . ) 
en e:-;clusicf gcalkctccrdc en getransfereerde ontvangstennaar de Europese Gemeenschappen. 

18 ( 1cdcl1atccrd met hd indc:-;cij !Cr van de consumptieprijzen. \\ aannee in principe een ovcm cg end deel van de 
primaire uitgaven (lonen. sociale uitkeringen. subsidies aan verenigingen) met een zekere vcrtraging is 
gcïndc:-;ccrd. 
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1.5 De evoluties inzake de intrestlasten en de schuldgraad 

Na de gevoelige toename van de (geconsolideerde) intrestlasten in 1992 (+0,6% van het BBP 
en hun merkelijke daling sinds 1994 ( -2,2% van het BBP in 1994-1996 of meer dan -0,7% van 
het BBP gemiddeld per jaar in 3 jaar) heeft deze daling zich in 1997 verdergezet aan een ritme 
dat nauwelijks lager is dan dit gemiddelde; de daling wordt geraamd op 0,6% van het BBP in 
een Jaar. 

Het gewicht van de (geconsolideerde) intrestlasten van de Gezamenlijke Overheid zou aldus 
gedaald zijn tot 7,9% van het BBP, wat het laagste niveau is sinds 15 jaar. 

Deze verdere daling van het gewicht van de intrestlasten wordt hoofdzakelijk verklaard door 
een nauwelijks vertraagde daling van de impliciete of gemiddelde intrestvoet op de bruto 
geconsolideerde Belgische overheidsschuld; deze gemiddelde intrestvoet zou van 8,8% in 
1992, over 7,8% in 1994, 7% in 1995, 6, 7% in 1996 gedaald zijn tot 6,5% in 1997 (een 
vermindering met 15 basispunten t.o.v. 1996). 

Bovendien werd deze daling van het gewicht van de intrestlasten nog versterkt door de 
opgetekende progressieve daling van de geconsolideerde bruto schuldgraad van de Overheid 
(Maastricht-definitie), waarvan de in 1994 ingezette afbouw zich zou hebben verdergezet in 
1997 en wel met 4,7% van het BBP (na een gemiddelde jaarlijkse daling met 2,7% van het 
BBP in 1994-1996 ten opzichte van het in 1993 bereikte maximum van 13 5, 1% van het BBP). 

Deze daling van de bruto geconsolideerde schuldgraad werd, in tegenstelling met vorig jaar, 
ditmaal niet meer afgeremd door een lager dan geraamde reële en nominale groei ( lY ), maar 
werd daarentegen veel minder dan in 1996 ondersteund door het complexe spel van invloeden 
"huilen NI,B ". 

Men mag aldus aannemen dat in 1997 de inversie van het "sneeult'hale.ffèct" gemeten door 
"de c?firijking van het e1·enlflichts primair saldo" (20) heeft toegelaten de geconsolideerde 
schuldgraad met ongeveer 3, I% van het BBP (tegenover slechts 0, 7% van het BBP in 1996 en 
gemiddeld jaarlijks I, I% van het BBP in 1994-1995) te verminderen, terwijl de "aanpassingen 
/mi/en NFR'' (andere financiële verrichtingen buiten NFB en diverse aanpassingen) nog slechts 
voor I ,6% van het BBP zouden hebben bijgedragen aan de afbouw van deze schuldgraad 
(tegenover 3,6% van het BBP vorig jaar). 

Sinds 1993 zou de gecumuleerde verlaging van de geconsolideerde schuldgraad aldus 12,9% 
van het BBP in 4 jaar hebben bereikt (dit is een jaargemiddelde van 3,2% van het BBP), 
waarvan 6,1% van het BBP (bijna de helft) toe te schrijven is aan de structurele inversie van 
het "snee/1\l'ha/e.ffect'' ( 21 ). 

]l) Een in I 9')7 geraamde nominale groei mèl +~ . .'1'% ( legenover 3.1 'X, in I 'J% ). \\al ids hoger is Jan hèl gemiddelde 
\an de laatste~ jaar (gemiddeld ~.0% in 1993-19'J7). maar ids lager dan het gemiddelde van de laatste (1 jaar 
(gemiddeld ~.5% in I 'J'J 1-1 'J97). 

20 Al\\ ijking tussen het cllcctiel' primair saldo en het theoretisch ot' "erell\l'iclits" primair saldo, Jat in principe leidt 

tot een stabilisatie nm Je schuldgraad ( e:-;clusief vcrrichtingen huiten NFB J. 

21 I Iet imusc snccmYbalellcct \·loeit \·oort uit het kit dat hèl cllcctiel' primair saldo het niveau van het theoretisch 
overschot. nodig voor Je jaarlijkse stabilisatie van Je schu!Jgraad, ovcrscluijdt. 



Tabel 7 
~facro-financiële gegevens en determinanten van de evolutie van de schuldgraad 

Niveau Rekenkundig gemiddelde 

1992 199] 1994 1995 19% !997 '9]- '95 '95-'97 '93-'97 

A. Macro-financiële gegeYens 

- Impliciete intrest\ oct (i) (a) 8,8 8,5 7,8 7,0 6,7 6,5 8,1 6,8 7,9 
- Nominale groei BBP (g) 5,2 2,6 4,8 3,8 3,1 4) 3,7 3,4 4.0 
- Reële groei BBP (r) 1,5 -I ,5 2,4 2,1 1,5 2.7 0,4 l ,8 L2 
- Ditkrentieel (i-g) 3,5 5,8 2,9 ],l 3,5 2,1 4,3 3) 3,7 

B. Determinanten yan ue eYolutie nm ue schulugraau 
In '% van het BBP Evolutie 

1992 1993 1994 1995 19% 1997 '9]- '95 '95- '97 '9]-'97 

- Geconsolideerde bruto- (o) 12'J,O 135. I I ]],5 Dl) 12(1,9 122,2 - 1,9 - 4,5 -3.2 
schuldgraad 

.Jaarlijks gemiddelde 
-Primair cv cm\ ielltssaldo (I) 4.4 7,4 ],9 4.1 4.6 2.7 4,0 3,(1 ],8 
- Reëel primair saldo (2) J,8 ],(1 5, I 5, I 5.] 5,8 5,1 5,(, 5,3 

- Vcrschil primair saldo (3=1-2) o,e, ],9 -I ,3 -0,9 -0,7 -],I -1, I -I ,9 -I ,5 
Gecumuleerde evoluties 

Vcrschil schuldgraad (4) 1,5 (J.l -1,7 -2,2 -4,3 -4,7 -],9 -9,0 -12.9 
- Vcrschil primair saldo (5=]) 0,(1 ],9 -I) -0,9 -0,7 -1,1 -2,2 -3,9 -C1, I 
-Andere (verricht. buiten 

NFIJ) en aanpassingen (b) ((1=4-5) 0,9 2,3 -0,4 -U -3,(1 -I ,(1 -I ,7 -5,2 -(1, 9 

(a) In% \'mi het geconsolideerde hruto-scllllld einde 1-l. 

(hJ ][cl hetre/i hier een ncllo-rcsiduair su/do, dat zrmc/ elementen huilen XNJ hc\'i/1 die hehhen 
hijgeelragen lol de slih!,ing van de openhare sclw/d (krcdielvcrleningcn en dcc/nclllillgcn, 
rillllc\'crschillcn tussen de hcgrolingsaanrckcningcn en de ka.l·uilgm·cn, enz .. .), vcrschillende andere 
corrcclicfáctorcn tussen hel ,Vf<S van de Schatkist en de verandering van de schuld van de ,)'chatkisl 
(J.\JF-U'rifica!en, ll'isselkoers\'erschi//en, enz .. .), en lensfolie andere uitzonderlijke elclllcn!en /mi ten 
,\Fl3 die hchhcn hijdragen tol de l'crmindering ran deze schuldgraad (privatiseringen, 
goudopcrat ie .. .) 
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2. De evoluties per grote Entiteit 

2.1 Vergelijkende analyse van de saldi van de twee grote Entiteiten 

Zuiver beschrijvend geeft navolgende Tabel 8 de waargenomen begratingsevoluties in de grote 
Entiteiten en hun voornaamste sub-sectoren. 

Op basis van de beschikbare gegevens stelt men vast dat de gevoelige verbetering die globaal 
in 1997 werd genoteerd op het vlak van de globale NFB (met 1, 1% van het BBP) zich quasi 
volledig situeert op het niveau van Entiteit I (een vermindering van het tekort met meer dan 
0, 9% van het BBP), terwijl op het niveau van Entiteit II als geheel, de verbetering in absolute 
termen marginaler zou zijn geweest (ongeveer 0,2% van het BBP, duidelijk gelokaliseerd op 
het niveau van de G&G). 

Ten opzichte van de officiële objectieven voor 1997, zouden de NFB van Entiteit I -2,0% van 
het BBP, 0,5% van het BBP onder het officieel objectief van het Nieuw 
Convergentieprogramma (2,5% van het BBP) liggen en 0,5% van het BBP belopen. Het 
tekort ligt 0,6% van het BBP beneden het objectief inzake NFB dat voor 1997 in het 
Jaarverslag 1997 van de Afdeling werd weerhouden. 

Tabe/8 
Realisaties per grote Entiteit en per sub-sector 

(in % mn het Li!JI ') 

Niycau Vcrschil 
]t)t)3 ]t)t)4 ]t)t)5 ]t)t)() I tJtJ7 'tJ3-'t)5 'tJ5-·n 

Entiteit I 

- Primair saldo 3,6 5.0 4.5 4.7 5.1 O.tJ 0.6 
- Int resten tJ.tJ tJ.2 8.1 7.7 7.1 -1.8 -I. 0 
-NFB -6.3 -4.2 -3.6 -3.0 -2.0 2.7 1.6 

* Federale 01·cr!teid 
- Primair saldo 3.tJ 4.5 4.3 4.7 4.tJ 0.4 0.6 
- Intresten 10.1 tJ.3 8.2 7.8 7.2 -1.8 -1.0 
- NFB -6.2 -4.8 -4.0 -3.0 -2.3 2.2 1.7 

* ,)'ociale /.cker!teir/ 
- NFB -0.1 0.6 0.4 0.0 0.3 0.5 -0.1 

Entiteit 11 

- Primair saldo ().t) 0.2 0.(, 0.6 0.8 0.6 0.2 
-Intresten 0.8 O.tJ O.tJ 0.8 0.8 0.1 -0.1 
- NFB -0.8 -0.7 -0.3 -0.2 -0.1 0.5 0.2 

* ( iCII/CCI/S.IdiiiJ!JlCII Cl/ (]ell·cs/e/1 

- Primair saldo -0.4 -0.4 -0.3 -0.1 0.1 0.0 0.4 
- Intresten 0.3 lU 0.3 0. 3 0.3 0. I 0.0 
- NFB -0.6 -0.7 -0.7 -0.5 -0.2 -0.0 0.4 

* Lokale ( hcr!tcdcll 

- Primair saldo 0.4 0.5 O.tJ 0.8 0.6 0.5 -0.3 
- Intresten 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.0 -0. I 
- NFB -0.2 0.0 0.4 0.2 0.2 0.6 -0.2 
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In vergelijking daarmee werd op het vlak van Entiteit ll een positieve afwijking van 0,3% van 
het BBP (waarvan ongeveer 0,2% van het BBP op het vlak van de Lokale Overheden) 
gerealiseerd t.o.v. het objectief van het NCP (NFB van iets meer dan 0,1% van het BBP i.p.v. 
0,4% die officieel worden weerhouden). In vergelijking met het Jaarverslag 1997 van de 
Afdeling zou de positieve afwijking zich beperken tot 0,1% van het BBP (deze keer meer dan 
volledig toe te wijzen aan de G&G). 

Sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan ( 1992) zou het tekort van Entiteit I 
verminderd zijn met 4,1% van het BBP (waarvan I ,3% van het BBP ingevolge de verbetering 
van het primair saldo en 2,8% van het BBP door de verlaging van het gewicht van de 
intrestlasten), terwijl het tekort van Entiteit II, in ESER-termen, zou gedaald zijn met iets 
minder dan 0, 7% van het BBP, dit niettegenstaande de verzwaring met 0, 1% van het BBP van 
het totaal gewicht van haar intrestlasten (vanwaar een verbetering van het primair saldo met 
bijna 0, 7% van het BBP in 5 jaar). 

Nog op het niveau van Entiteit Il zou men in 1997 een klaarblijkelijke verbetering van het 
primair saldo, van bijna 0,2% van het BBP vaststellen; deze lokaliseert zich meer dan volledig 
(bijna 0,3% van het BBP) op het niveau van de G&G, en meer bepaald op het vlak van de 
ontvangsten, terwijl het primair saldo van de LO daarentegen gevoelig verslechterd (met 0, I% 
van het BBP). 

Globaal genomen tendeert, sinds 1991-1992, het primair saldo van de G&G naar een 
verbetering (een gecumuleerde winst van meer dan 0,8% van het BBP in 5-6 jaar), terwijl 
daarentegen het primair saldo van de LO, dat meer onderhevig is aan politieke cycli, ertoe 
neigt te verslechteren ( -0, I% of -0,2% van het BBP in 5-6 jaar). 

2.2 Determinanten van de primaire saldi 

2.2.1 Op het vlak van de ontvangsten 

Op het vlak van de middelen hernamen de "Rij zondere Financ.:ierings11'et "-ontvangsten, die de 
harde en stabiele kern vormen van de financiering van de G&G in 1997, hun progressie in 
procent van het BBP, na een tijdelijke onderbreking in 1996 (22) van deze tendentiële groei 
Sinds 1993 (in 4 jaar) bedraagt de groei van het aandeel van deze ontvangsten niet minder dan 
0,5% van het BBP (gemiddeld jaarlijks +0, 12% van het BBP) en sinds 1991-1992 beloopt deze 
groei zelfs 0,8% van het BBP (iets minder dan 0,15% van het BBP per jaar). 

Parallel met deze evolutie, zou het aandeel van de andere netto begratingstransfers (in ESER
termen) van de Federale Overheid naar Entiteit li (trekkingsrechten van de Gewesten, 
residuele lopende en kapitaaltransfers aan de Lokale Overheden enz ... ) zich in 1997 
gestabiliseerd hebben op 0,8% van het BBP, dit na de sterke groei in de jaren 1992-1996 
(ongeveer +0,3% van het BBP in 4 jaar), terwijl de eigen inkomsten van Entiteit li (exclusief 
budgettaire en fiscale transfers afkomstig van Entiteit I) in 1997 stabiliseerden na hun sterke 
groei in de periode 1991-1996 ( +0,7% van het BBP in 5 jaar). 

22 Als gcYolg Yan Je tcmghctaliug aan Je Federale 0YcrhciJ Yan in 19'J5 te \·cel onl\'angcn miJJdcn. 
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Globaal zou het aandeel van de totale middelen van Entiteit 11 opnieuw gevoelig zijn 
toegenomen, met 0,3% van het BBP tot 14,6% van het BBP in 1997, na de tijdelijke 
stabilisatie ervan in 1996. 
Sinds 1992 zou deze toename aldus bijna + 1,8% van het BBP in 5 jaar bereiken; dit is een 
relatieve toename met 14%, voornamelijk onder invloed van een groei met 1,1% van het BBP 
in 5 jaar van de middelen met federale oorsprong (BFW en andere) en voor het saldo (iets 
meer dan 0,6% van het BBP of 40% van het totaal in relatieve termen) door een relatief 
stevige tendentiële groei van de eigen middelen van de Entiteit ( + 19% in relatieve termen). 

Tabe/9 
Overheidsrekening per grote Entiteit

Bepalendefactoren van de primaire saldi 

Niveau 
1993 I <J9-l 1995 19l)(i 1997 

A. Entiteit I 

- Totale ont\'angsten 33.3 3-l.l 33.-l 33.7 33.5 
- Fiscale 17.1 uu 18.0 18.4 18.6 
- Pa ra fiscal c 15.3 1-1.8 14.7 1-1.4 14.2 
- Anderen 0.8 0.9 0.7 0.9 0.6 

- Frimaire uitgaven 29.7 29.1 28.9 29.0 28.4 
-Finale (cxcL transfers aan EG) 27.6 26.9 26.9 2(>.8 26.1 
+ Federale Overheid 8.0 7.8 7.7 7.5 7.2 
+ Sociale Zekerheid 19.6 19 .I 19.1 19.3 18.9 

- l'rimair saldo 3.6 5.0 4.5 -1.7 5.1 

B. Entiteit 11 

- Totale ont\'angslen 13.5 13.8 14.3 1-1.3 14.6 
- Bijzondere financicringS\\Cl (a) 9,1 <J.3 9A 9A 9.6 
-Anderen -1.5 4.6 4.<J 5.0 5.0 
+ fiscale & parafiscale 3.0 3.1 3.5 3.5 3.5 

-Finale primaire uitgm·en 13.5 13.7 13.7 13.7 13.8 
+ Gcmeenschappen en Gc\\Cslcn 8.2 8.3 8.5 8.5 8.5 
+ Lokale Ü\ er heden 5.3 5.4 5.2 5.3 5.3 

- l'rimair saldo 0.0 0.2 0.6 0.6 0.8 

(a} ( hergedragen ]'IJ en /3/ïf' 

(in %van het]JJ31') 

Vcrschil 
'93- '95 '95- '97 '93-'97 

0.1 0.1 0.2 
0.8 0.7 1.5 

-0.6 -0.5 -1.1 
-0.1 -0.1 -0.2 

-0.8 -0.5 -1.3 
-0.7 -0.8 -1.5 
-0.3 -0.5 -0.8 
-0.-l -0.3 -0.7 

0.9 0.6 1.5 

0.7 0.3 1.10 
0.3 0.2 0.5 
0.4 0.1 0.5 
0.5 0.1 0.(> 

0.2 0.2 0.3 
0.3 0.1 0.3 

-0.1 0.1 0.0 

0.6 0.2 0.7 
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De middelen van Entiteit I kenden daarentegen, na de gevoelige stijging van hun ratio in 1996 
( +0,3% van het BBP) een lichte globale achteruitgang ( -0,2% van het BBP), waardoor ze 
terugvielen op hun niveau van 1990 (waardoor ze 0,6% van het BBP lager kwamen te liggen 
dan het in 1994 bereikte maximum). 

Ten opzichte van 1993 verbergt de relatieve stabiliteit over een periode van 4 jaar (een winst 
beperkt tot 0,2% van het BBP) van de ratio van de globale ontvangsten van Entiteit I evenwel 
uiteenlopende interne evoluties; een vrij aanzienlijke stijging van de fiscale ontvangsten ( + 1, 5% 
van het BBP in 4 jaar, hoofdzakelijk op het vlak van de vennootschapsbelasting+ 1,1% van het 
BBP, en op het vlak van de indirecte belastingen met +0, 7% van het BBP), die de daling van 
de niet-fiscale ontvangsten ( -0,2% van het BBP) en van de gecumuleerde sterke daling van de 
effectieve sociale bijdragen (-I, I% van het BBP in 4 jaar) meer dan volledig compenseert. 

Deze tot uiting komende stabilisatie van de ratio van de ontvangsten van Entiteit I over 4 jaar 
verbergt eveneens de grote gecumuleerde invloed van vrij aanzienlijke nadelige niet
discretionaire invloeden inzake overheidsantvangsten (nadelige "stmcturele" effecten 
verbonden met de relatief zwakke groei van de belastbare bases met de grootste elasticiteit, 
en/of met de hoogste aanslagvoeten, groeiende transfers van geaf1ècteerde of toegewezen 
ontvangsten - vooral via de Bijzondere Financieringswet - ter financiering van andere 
Overheidsniveaus (de GEI en Entiteit 11)). 

2.2.2 Op het vlak van de primaire uitgaven 

Indien men uitgaat van de geconsolideerde finale interne primaire uitgaven (exclusief transfèrs 
naar de EG), per Entiteit, dan is de relatieve terugval met 0,6% van het BBP opgetekend in 
1997 op het niveau van de Gezamenlijke Overheid het resultaat van een dubbele ontwikkeling, 
enerzijds van de aanzienlijke terugval van meer dan 0, 7% van het BBP op het niveau van 
Entiteit I en anderzijds van de toename met 0, I% van het BBP op het niveau van Entiteit 11. 

Sinds de actualisering in de zomer van 1993 van het Convergentieplan zou men evenwel een 
globale daling met I ,2% van het BBP in 4 jaar ( -3% in relatieve termen) noteren van de ratio 
van deze totale finale primaire uitgaven (GO), (exclusief transfers) aan de GEI; deze daling 
vloeit voort uit een daling met I ,5% van het BBP van de ratio van Entiteit I, geneutraliseerd 
voor ongeveer een vijfde door een gecumuleerde stijging met bijna 0,3% van het BBP ( +2,4% 
in relatieve termen) van de ratio van de totale finale primaire uitgaven van Entiteit II. 
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2.3 De vergelijking van de evoluties van de reële primaire uitgaven 

Bij een vergelijking van de reële stijgingsritmes van de geconsolideerde finale primaire uitgaven 
van de Entiteiten, vindt men sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan dezelfde 
dispariteiten ( cfr Tabel 10 hierna); deze dispariteiten hebben evenwel de tendens langzaam af 
te nemen. 

Aldus zou in de loop van de laatste twee jaar ( 1996-1997) de reële groei van de finale primaire 
uitgaven (exclusief de financiering van de GEI) van Entiteit I gemiddeld slechts licht boven de 
0% à 0,3% hebben gelegen (en zelfs 0,2% zonder de "ondertell'erkstellings-uitgaven" (23)), 
tegenover ongeveer 2,4% op het niveau van Entiteit II (dit is ongeveer een gemiddelde 
jaarafwijking van 2,1 %). 

In de daaraan voorafgaande twee jaar ( 1994-1995) was de afwijking tussen de twee Entiteiten 
quasi identiek (met een jaarlijkse gemiddelde groei van deze uitgaven met slechts 0,9% op het 
niveau van Entiteit I en van bijna 3% op het geconsolideerde niveau van Entiteit II). 

Voor de jaren 1992-1993 bedroeg de jaarlijkse gemiddelde afwijking tussen de reële stijging 
van de finale primaire uitgaven van de twee Entiteiten 3,2% (gemiddeld I ,6% voor Entiteit I en 
4,8% voor Entiteit 11). 

Over de periode 1992-1997 (5 jaar) zou het gemiddelde jaarlijks reëel groeiritme van deze 
uitgaven slechts +0,6% hebben bedragen voor Entiteit I, tegenover + 3,2% voor Entiteit 11 
(gewogen gemiddelde voor de gezamenlijke Belgische overheden : +I ,5%), dit is een 
gemiddelde jaarlijkse afwijking tussen de twee Entiteiten met 2,6%. 

In 1997 zou de toename van deze uitgaven in reële termen op het niveau van Entiteit I, na 
respectievelijk 2,2% en 0,6% te hebben bedragen in 1995 en 1996, in beperkte mate negatief 
zijn geworden ( -0, I%), terwijl men op het niveau van Entiteit 11 daarentegen een versnelling 
zou hebben genoteerd (3,4% in 1997 tegenover +I ,3% vorig jaar en gemiddeld 2,4% in de 
periode 1993-1996) 

Deze versnelling zou zich vooral hebben voorgedaan op het vlak van de kapitaaluitgaven, in 
het bijzonder deze van de Lokale Overheden. 

23 I lier en in Jeze tekst omsclu·even als Je uitgaven HJOr \\erkloosheiJ. brugpensioen en loopbaanonderbreking. 
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Globaal genomen mag men dus wel degelijk gewagen van een goede volgehouden beheersing 
van de groei van de globale reële primaire uitgaven, vooral dan op het niveau van Entiteit I, 
waar de blijvende gevoelige verlaging in reële termen van de interne finale primaire uitgaven 
van de Federale Overheid (-1,2% in 1997, na -2,4% in 1996) versterkt werd, voor het tweede 
opeenvolgende jaar, door een nieuwe vertraging die opgetekend werd op het vlak van de reële 
groei van de socialezekerheidsuitgaven (slechts 0,5% in 1997, tegenover 1,8% in 1996 en 
2,5% in 1995 en respectievelijk 0,5%, 1,6% en 3,5% voor de overeenkomstige uitgaven, 
exclusief de uitgaven verbonden aan de ondertewerkstelling). 

Tabel]() 
E~·olutie van de ontvangsten en uitgaven in constante.fi·anlien 

Jaarlijkse '%-Yaratie in reële termen Jaarlijks gemiddelde 

19lJ3 1994 1995 1996 1997 '95f'93 '97(95 '97(93 

A. Totale oYerhcidsontYangsten 1.5 4.7 1.8 1.5 2.8 :u 2.1 2.7 
- waarvan fiscale en parafiscale l.2 4.9 2.1 l.2 3.5 3.5 2.3 2.9 

B. Finale primaire uitgaven 2.2 u 1.8 1.0 1.4 1.6 1.2 IA 
Idem. excl. transfers aan EG en 
excl. werkloosheid 2.0 l.l 2.7 0.7 1.2 1.9 1.0 IA 
- f/ntilcil I 0.7 - 0.3 2.2 0.6 -0.1 0.9 0.3 O.ó 

+ excl. werkloosheid 0.2 - 0.2 2.8 OA - 0.0 1.3 0.2 0.7 
- lé.lllilcil IJ 5.5 3.5 2.4 1.3 3.4 3.0 2.4 2.7 

C. Totale uitgaven 1.7 0. I -0.1 0.1 0.5 0.0 ().] 0.1 
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3. De evoluties binnen de grote Entiteiten 

3.1 De evoluties binnen Entiteit I 

Ook al verbergt de globale verbetering die voor Entiteit I in 1997 werd vastgesteld op het vlak 
van de NFB (een verbetering met 0,9% van het BBP) gedeeltelijk de invloed van de transfers 
binnen de Entiteiten, toch kan men vaststellen dat deze zich voor het belangrijkste deel situeert 
op het vlak van de Federale Overheid (een verbetering met bijna 0, 7% van het BBP), terwijl 
het saldo van de Sociale Zekerheid in ESER-termen een beperktere verbetering kent die 
geraamd wordt op bijna 0,2% van het BBP (na een verslechtering met 0,4% van het BBP in 
1996) 

De verbetering met 0,1% van het BBP die in 1996 op het vlak van Entiteit I werd vastgesteld 
inzake primair saldo zou, ondanks de weinig ondersteunende conjuncturele context, toch meer 
omvang hebben genomen in 1997 (een winst van bijna +0,4% van het BBP) in een nu veel 
gunstiger conjuncturele omgeving 

Deze verbetering van het primair saldo van Entiteit I zou overigens voor de helft bij de 
Federale Overheid liggen en voor de andere heltt bij de Sociale Zekerheid. 

3.1.1 Evolutie op het vlak van de Federale Overheid 

Na de gecumuleerde verbetering inzake NFB met I ,8% van het BBP voor de jaren 1995-1996, 
werd er in 1997 op het vlak van de Federale Overheid alleen een verbetering vastgesteld met 
0,7% van het BBP. Die verbetering is in hoofdzaak (0,6% van het BBP) toe te wijzen aan de 
intrestlasten. De verbetering van het fèderaal primair overschot (beperkt tot 0, I% van het 
BBP) moet gezien worden in het licht van de gelijktijdige achteruitgang met respectievelijk 
0,3% en 0,4% van het BBP van de ratios van de totale eigen overheidsantvangsten en van de 
totale primaire uitgaven van dit overheidsniveau. 
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Tabe/11 
Realisaties op het niveau van de Federale Overheid 

Niveau Verschil 
1993 1994 1995 1996 1997 '93- '95- '93-

'95 '97 '97 

I. In 'Yo ntn het BBP 
Ontvangsten vóór transr. BFW (a) (0) 27,2 28.8 28,4 28,9 29,2 1,1 0,8 2,0 
tig<'!/ ontl'mtgsten (excl. trans( ( l) 17,8 18,2 17,5 17,9 17,6 -0,2 0,1 -0,2 
!Wil} 
- fiscale 16,8 17,0 16,5 l G,(, 16,7 -0,2 (J.l -0, l 
-andere 1,0 1,1 1,0 1,2 0,9 0,0 -0, l -(J.l 

- e:--:cl.trans!Crs naar andere 
binnenlandse overheden (2) ll ,9 12) 12.0 12,2 12,1 0,1 0,1 0,2 

Totale primain' uitgm•en (3) 13,9 13,7 13.3 13, I 12,7 -0,6 -0,6 -I ,2 

* Excl. transfers aan EC i (4) 12,5 12,2 ll ,9 11,7 11,2 -0,5 -0,7 -1) 
- transll:rs naar andere overheden 

(inclusidHi) (5) 5,8 5,9 5,5 5.6 5,5 -CU -0,0 -OA 
- lin<:lle excl. transfers (G) (3-5) 8,0 7,8 7,7 7,5 7.2 -0,3 -0,5 -0.8 

l'rimuir saldo (7)=(1-3) 3,9 4,5 4.3 4,7 4,9 0,4 0,6 1.0 
- rinaal (8)=( 1-G) 9,7 10,4 9,8 I 0,4 10,4 0,1 0,6 0,7 

Intrestlasten (9) 10,1 9,3 8,2 7.8 7,2 -1,8 -1,0 -2,9 
Totale uitgaven ( 10)=(3+9) 23,9 23,0 21,5 20,9 19,8 -2,4 -1,6 -4,0 
l•ÏJiancieriJigshehorjieJI (I l )=(7-9) -(,,2 -4,8 -4,0 -3,0 -2) 2,2 1,7 3.0 

11. 'Y..-variatie in constante franken 1003 1004 I 'J95 19% I 'J'J7 Jaarlijks gemiddelde 
'95/'03 '97/'lJ5 ·n tlJ3 

Ontvangsten vóór transr. BFW (I) 0,7 8,3 0,7 3,1 3/J 4,4 3,3 3,9 
h'igen oJii\'Wigst en (excl. //'(/liS( (2) -1.7 4.9 -IA 2.8 1.1 1,7 2,0 I ,8 
!Wil! 

Totale primaire uitgal'en (3) -1.0 u -1.2 -0,3 -O.C> 0,0 -OA -0,2 
* e:--:cl. trans!Crs aan E( i (4) -1.2 0,3 -0,2 -0. ') -I ,4 0,1 -1,3 -O.C> 

- transfers naar andere overheden 
(inclusief ECi) (5) -2, l 3,0 - 4,8 2/> 0,4 - 0,5 l ,5 0,5 

- limlle e:--:cl. transfers U• )=(3-5) -0,3 - 0/> 1.5 -2,4 -I ,2 0,5 -1,8 -0,7 

Intrestlasten (7) -0,5 -5,4 -') ,.\ -5,0 -4,8 -7,4 -4.0 -C•. I 

Totale uitnaren (8) -0,8 -1.5 -4,5 -2.1 -2, I -3,0 -2, l -2,(, 

ra) 7i'imsji.·rs !3F/1'- uitsluitend O\'crgedragen l'JJ en JJ71r 

Wat deze eerste determinant van de evolutie van het pnmatr saldo van de FO betreft 
(vermindering met 0,3% van het BBP van de ratio van de netto-ontvangsten - wat in ESER
termen het equivalent is van "de Rijksmiddelen "-ontvangsten van de FO) moet de oorzaak 
voornamelijk gezocht worden bij de nieuwe toename van de fiscale ontvangsten die aan de 
Sociale Zekerheid worden toegewezen (+0,3% van het BBP, grotendeels in het raam van de 
alternatieve financiering van het stelsel) en van de aan de G&G toegewezen ontvangsten (een 
verhoging van bijna 0,2% van het BBP in 1997); anderzijds wordt het grootste deel van de 
sterke verbetering van het rendement van de Ven.B (een winst van bijna +0,4% van het BBP) 
geneutraliseerd door de duidelijke achteruitgang van de niet-fiscale ontvangsten (- 0,3% van 
het BBP)(24) 

24 Cieen ontnmgsten nm mobilollmiebelasting noch van de verkoop van federale overheidsgebom\en in l 907. \\at 
een \erschil nm bijna 19 miljard (0.2'% van het BBP) aan ontnmgslt:n betekent ten opzichte van llJ%. alleen al 
\oor deze l\\ee rubrieken. 
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De eigen fiscale ontvangsten van de FO worden voor wat het jaar 1997 betreft gekenmerkt 
door de afwezigheid van een significante stijging in procent van het BBP, waarbij de sterke 
vermindering (na affectatie) inzake indirecte belastingen die hier wordt genoteerd (een 
vermindering met bijna -0,4% van het BBP in één jaar) de verhoging van de directe belastingen 
(een winst van meer dan +0,4% van het BBP, grotendeels bij de Ven.B.) in grote mate 
neutraliseert 

De terugloop van de ratio van de totale primaire uitgaven van de Federale Overheid ( -0,4% 
van het BBP) is voornamelijk gelocaliseerd op het vlak van haar finale primaire uitgaven (-
0,3% van het BBP, een relatieve achteruitgang van ongeveer 4% in één jaar) en voor de rest 
(iets meer dan 0, 1% van het BBP) op het vlak van de netto begratingstransfers naar andere 
overheidsniveaus. Sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan (periode 1992-1997) 
beloopt de vermindering van de ratio van de totale primaire uitgaven van de FO I ,3% van het 
BBP, hetgeen een relatieve vermindering van ongeveer 10% over 5 jaar betekent, terwijl de 
vermindering van de ratio van de finale primaire uitgaven 0,8% van het BBP beloopt (wat 
eveneens een gecumuleerde relatieve beperking betekent met I 0% over 5 jaar). 

Meer in het algemeen is de gecumuleerde verbetering van het primair saldo van de FO ( +0, 9% 
van het BBP) sedert de inwerkingtreding van het Convergentieplan ( 1992) meer dan integraal 
verwezenlijkt dankzij de bovengenoemde vermindering met 1,3% van het BBP van de ratio van 
de globale primaire uitgaven van de FO, die voor meer dan 30% (in relatieve termen) 
geneutraliseerd werd door de vermindering met bijna 0,4% van het BBP van de ratio van de 
eigen ontvangsten van ditzelfde overheidsniveau 

Binnen de primaire uitgaven van de FO kunnen er bepaalde evoluties aangestipt worden. De 
aan de EG toegewezen middelen buiten beschouwing gelaten, zou de reële groei van die 
uitgaven duidelijk negatief zijn geweest in 1996-1997 (-I ,3% op jaarbasis), na een zeer 
beperkte gemiddelde groei te hebben gekend in 1994-1995 ( 0, 1% per jaar) en in 1992-1993 
(0,4% per jaar). Sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan, is die groei gemiddeld 
negatief geweest (-0,4% gemiddeld voor de totale primaire uitgaven van de FO, en -0,6% 
gemiddeld alleen al voor de binnenlandse finale primaire uitgaven (financiering GEI buiten 
beschouwing gelaten). 

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

3.1.2 Op het vlak van de Sociale Zekerheid 

Na de uitgesproken verslechtering van 1996 ( -0,4% van het BBP) is er in 1997 inzake de NFB 
(ESER-termen) op het vlak van de Sociale Zekerheid een relatieve verbetering (met meer dan 
0,2% van het BBP) vastgesteld, die eveneens meer dan volledig gelocaliseerd is op het vlak 
van de ratio van de primaire uitgaven ( -0,4% van het BBP, waarvan 0,3% van het BBP voor 
"niet-cyclische'' uitgaven of uitgaven exclusief ondertewerkstelling), terwijl de ratio van de 
totale ontvangsten een nieuwe vermindering kent van iets meer dan 0,1% van het BBP. 
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De vastgestelde vermindering van de ratio van de primaire uitgaven is het gevolg van een 
nieuwe gevoelige vertraging van het groeitempo van de reële uitgaven (slechts +0,4% in 1997, 
tegenover+ I ,8% in 1996), wat een gemiddelde betekent van 1,1% over de laatste twee jaar; 
dit leunt aan bij het gemiddelde groeitempo (1,2%) van de twee vorigejaren (1994-1995). 

Tabel 12 
Realisaties op het niveau van de .. S'ociale Zekerheid 

Niveau Vcrschil 

1993 1994 1995 19% 1997 '93-95 '95'-97 '93-'97 

1 In 'Y., van het BBP 

Tolale ontvangsten (I) 19,7 20,0 19,8 1% I9A 0,1 -0) -0,2 
- lranskrs van de Federale (2=:1+4) :1,7 4.6 4,5 4,7 4,7 0,7 0,2 1,0 

Overheid '' aarvan : 
+ budgettaire transfers (J) 3A 3) 3,1 3.0 2.8 -0) -0) -0,(· 
+ locgc\vczcn ontvangsten ( 4) 0,4 u IA 1,7 2,0 1,1 0,6 I ,6 

-eigen ontvangsten (5=1-2) 15,8 15,2 15, I 14,8 14/• -0,7 -0,5 -I ,2 

'' aarvan : 
+ hij dragen (()) 15,6 15, I 15,0 14J• 14,4 -o,c. -0,5 -I, I 
+andere (7) 0) 0,2 0,2 0.2 0,2 -0, I -0,0 -U, I 

[.//garen (8) 19,7 19,2 19) 19.5 19, I -0,4 -0,2 -O,C. 
- Primaire (9) 19,9 I9A 19A I 'J /• I 'J.2 -0,4 -O.J -0,7 

+ c:-;cl. \\ crkl. en brugpcns. (10) I (,,8 I(•A I (1/l I (>,7 IC•A -0,2 -0,2 -0,4 
- gcconsolidccnk intresten ( 11) -0.2 -0, I -0,2 -0, I -0, I 0,0 0,1 0,1 

Netto lïnancicringsbchoclkn (12 1-X) -0.1 o,c. 0,4 0,0 0,3 0,5 -0, I 0,4 

11. 'Y..-variatie in constante franken Jaarlijks gemiddelde 
I9'JJ I 'J'J4 19')5 I 'J'J(, I'J'J7 ·<J5/LJ3 ''J7/'J5 ''J7/LJJ 

Totale ontvangsten (I) O.'J 4,1 IJ) tU I. 'J 2,5 1.1 I ,8 
- ltansti:rs van de Federale (2) -2, I 27,5 -I ,5 5,(, J,(, 12,1 4/l 8.:1 

( hcrhcid \\ aarvan : 
+ budgettaire transfers (3) -8. I O,'J -SJ• -1.7 -5,0 -2A -JA -2,9 

- eigen (c:-;cl. allernatieve (4) 1.7 -I) I /• -1.2 1,2 0,1 0,0 0,1 
lïn.) 

\\ aarnm : 
+ bij dragen (5) I ,8 -0.8 IA -1.2 u 0) (),() 0,2 

Uilgaven ((•) 1,1 -0, I 2.5 1.8 OA 1,2 1,1 1.1 
- c:-;cl. \\ crkl. eu brug pens. (7) 0.5 0,0 3,5 IJ• (),(, I ,8 1,1 IA 

Na het "onxeml" van 1995 (een groei met 2,5% in reële termen van de sociale uitgaven, en 
met bijna 3,5% van de sociale uitgaven excl. werkloosheid), komt er dus de bevestiging dat de 
reële uitgaven voor Sociale Zekerheid goed in de hand worden gehouden, wat het de sector 
mogelijk maakt de beoogde doelstelling, met name een NFB-overschot in ESER-termen van 
0,2% van het BBP in 1997, te bereiken en zelfs te verbeteren. 

Anderzijds noteert men in 1997 op het vlak van de ontvangsten een nieuwe consolidatie van de 
in 1994 ingezette ombuiging in de stmctuur van de financiering van het stelsel (consolidatie 
van de alternatieve financiering, met een verhoging ten belope van 0,3% van het BBP ten 
opzichte van 1996), en parallel daarmee de voortzetting van de relatieve afbouw van de directe 
tussenkomst van de FO (een achtemitgang met 0,2% van het BBP van de netto budgettaire 
transfers) alsook de -gedeeltelijk niet discretionaire- vermindering van de sociale lasten met 
0,2% van het BBP. 



Sinds 1992 heeft de alternatieve financiering sterk aan belang gewonnen (een stijging van 0,2% 
van het BBP in 1992 tot 2,0% van het BBP in 1997; een verhoging dus van 1,8% van het 
BBP), zodat tegelijkertijd de globale financiering kon geconsolideerd worden (een quasi
stabilisatie van de totale ontvangsten in procent van het BBP), de achteruitgang van de 
traditionele budgettaire financiering door de FO ( -0,9% van het BBP, op 5 jaar), de 
traditionele eigen financiering met sociale bijdragen (eveneens -0,9% van het BBP) alsook de 
andere niet-fiscale ontvangsten ( -0,1% van het BBP) konden gecompenseerd worden. 

Al is de gemiddelde groei van de totale ontvangsten van de sociale stelsels in 1997 versneld ten 
opzichte van de quasi-stagnatie van vorig jaar (in reële termen slechts +0,3% in 1996), toch 
blijft ze in constante franken relatief beperkt ( + 1, 9%) in vergelijking met de reële economische 
groei, zoals dat trouwens over het algemeen het geval was sedert 1992 Uaarlijks gemiddelde 
+ 1,6% tussen 1992 en 1997). 

Sinds de inwerkingtreding van het Convergentieplan en van het Globaal Plan, compenseert de 
gevoelige stijging in reële termen ( +6, I% gemiddeld) van de globale ontvangsten (directe 
toelagen + toegewezen ontvangsten) afkomstig van de FO slechts in zeer geringe mate de 
zwakke gemiddelde stijging U aargemiddelde van +0,4% 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 betrekking tot Entiteit IJ 

3.2.1 Globale beoordeling 

Eerst moet er, formeel gezien, aangestipt worden dat de effectieve realisaties van Entiteit I I, in 
termen van niveaus van tekorten, in 1996 reeds gunstiger waren dan de in het 
Convergentieplan vooropgestelde doelstelling (een NFB begrensd tot 0,2% van het BBP i.p.v. 
de beoogde 0,4% van het BBP), en dat meer dan integraal, dank zij de goede resultaten van de 
L(agere) O(verheden) (een positieve NFB van 0,2% van het BBP als gevolg van een 
statistische herziening die in juni 1997 werd doorgevoerd in de Nationale Rekeningen 1996) In 
1997 zou de NFB van Entiteit 11 nog met 0, I% verbeterd zijn, ditmaal dankzij de aanzienlijke 
verlaging van het geconsolideerde tekort van de G&G ( -0,2% van het BBP tegenover -0,5% in 
1996 ), terwijl de LO een lichte verslechtering kenden van hun saldo (een NFB-overschot dat 
evenwel dicht bij de 0,2% van het BBP bleef) 

Globaal gezien zal Entiteit 11, met haar positieve afwijking van 0,3% van het BBP ten opzichte 
van de of1iciële doelstelling, weer beter gepresteerd hebben dan wat aanvankelijk beoogd werd 
in termen van NFB zoals vooropgesteld in het NCP van december 1996. De positieve 
afwijking t.o v. het objectief zoals vermeld in het Jaarverslag 1997 van de Afdeling blijft 
daarentegen beperkt tot 0,1% van het BBP. 
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Nog steeds in het licht van de waargenomen evoluties, ziet men sinds 1992 dat er een zekere 
tendens bestaat die wijst op een langzame verbetering van de primaire saldi van deze Entiteit 
( +0, 7% van het BBP in 5 jaar), en dat ondanks de gevoelige stijging van de primaire uitgaven 
in termen van het BBP (een stijging met 1, 1% van het BBP of 8% in relatieve termen sinds 
1992) Dit werd echter mogelijk gemaakt door een nog gevoeliger stijging van de ratio van de 
totale ontvangsten van de Entiteit (+1,8% van het BBP sinds 1992), gedeeltelijk (+0,6% van 
het BBP) via de stijging van de eigen netto-ontvangsten, en voor de rest ( iets meer dan + 1,2% 
van het BBP) via de stijging van de via de Federale Overheid toegewezen middelen (BFW
ontvangsten en netto begrotingstransfers). 

Statistisch gezien neemt men m.b.t. de financiële toestand van Entiteit 11 een eerder gunstige 
evolutie waar, en dit vooral over de laatste drie jaar. Daarbij wordt een relatief sterke groei 
van haar totale reële ontvangsten (+3,8% gemiddeld voor 1994-1997) behouden, tenvijl 
tegelijk de - nog steeds sterke - groei van de geconsolideerde primaire uitgaven van de Entiteit 
gevoelig vertraagt ten opzichte van de vorige jaren ( +2,4% gemiddeld in 1994-1997 in 
constante franken tegenover gemiddeld +4,4% in de drie jaren daarvoor). 

Het jaarlijks verschil inzake groeivoet tussen de totale ontvangsten en de geconsolideerde 
primaire uitgaven, dat gemiddeld nog nul was in 1991-1994, zou dus positief geworden zijn in 
1994-1997 ten belope van I ,4% op jaarbasis, en zou aldus bijdragen tot de duidelijke 
verbetering van het primair saldo van de Entiteit (+0,6% van het BBP in drie jaar) in 
vergelijking met de drie vorige jaren waar er zo goed als geen verbetering kon genoteerd 
worden. 

3.2.2 De evoluties op het vlak van de Gemeenschappen en de Gewesten 

Binnen Entiteit II noteert men in 1997 een nieuwe stijging van het aandeel van de ontvangsten 
van de G&G in het BBP, met een lichte versnelling tot +0,25% van het BBP in 1997 tegenover 
+0, I% van het BBP in 1996; daarmee ligt die evolutie volledig in de lijn van de gemiddelde 
stijging over de jaren 1991-1997 (+I ,5% van het BBP in 6 jaar, hetzij +0,25% van het BBP 
gemiddeld op jaarbasis) (25). 

De schijnbare stabilisering van de ratio van de totale primaire uitgaven van de G&G op 11,5% 
van het BBP in 1997, die volgde op een jaarlijkse stijging met 0, I% van het BBP in de drie 
vorige jaren, verloopt in een context waar, voor de tweede keer in twee jaar, de totale 
begratingstransfers naar de Lokale Overheden verminderd zijn ( -0, 1% van het BBP), terwijl de 
ratio van de finale primaire uitgaven stijgt met 0, 1% van het BBP tot 8, 7% van het BBP na een 
stabilisatie tijdens de twee vorige jaren. Toch noteert men voor 1997 een nieuwe toename van 
het reëel groeitempo van de geconsolideerde finale primaire uitgaven van de G&G (van een 
groeitempo van +I ,4% in reële termen voor 1996 naar + 3, I% voor 1997 wat overeenstemt 
met een ritme dat niet gevoelig beneden het gemiddelde van de laatste 4 jaren (3,2%) ligt) 

25 Deels onJer in\'loeJ van Je herlinanciering in het kader van Je Sint-Michidsakkoorden. deels onJer imloeJ van 
de ontkoppeling nm de emlutie van Je BF\V-ontnmgsten ten opzichte nm de c\ clische evoluties - die op een 
negatieve ,,jjze zoals vooral in 1993 het geval \\as- de evolutie n1n Je glohalc liscalc ontvangsten aantasten. 



De zwakke stijging sinds 1993, van het gewicht van de intrestlasten van de G&G (een toename 
van minder dan 0,1% van het BBP) die volgde op de meer uitgesproken toename ervan in de 
jaren 1991-1993 (bijna +0,2% van het BBP), maakte het mogelijk dat de verbetering van het 
waargenomen primair saldo (0,5% van het BBP in 4 jaar) zich vertaalde in een nauwelijks 
kleinere verbetering van de nettofinancieringsbehoeften van het geheel van de G&G in procent 
van het BBP (een vermindering met 0,4% van het BBP). 

Tabel 13 
Realisaties met betrekking tot de Gemeenschappen en Gewesten 

Niv~:an V~:rschil 

1993 1994 1995 19')() 1997 '93-'95 '95-'97 -cn-·97 

I. In % nm het BBP 

Totale 011/\'allgsten ( 1=2+5) 11,0 11.0 11,3 11,4 11,6 0) 0,3 0.(1 

- ~:i gen on\ vangsten \\ aarvan : (2) 10.4 I 0.5 I 0,(1 10,7 10,9 0,2 0,2 0,5 
- bijzonder<: tïnancierings\\d (3) 9,1 en CJ,4 9,4 9,(1 0,3 0,2 0,5 
- eigen midd~:kn (4=2-3) 1,3 1,2 1.2 1,3 L2 -0, I 0,0 -0.1 

- transfers van dt: Ft:d. Overheid (5) 0,(1 0.(1 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 
pm: lolaal afkomstig van DO ((1=3+5) CJ,7 9.9 JO, I 10,1 10,4 0,4 0,3 0,7 

l'rinwii'L' uitgm•en ( (1) I I ,3 11.4 IJ ,(1 IJ ,5 IJ ,5 0,3 -0, I 0.1 
- tïnak (7 (,-HJ) 8,3 8.4 8,(1 8,G 8,7 0,3 0,1 0,4 

- lranskrs naar Lokak Ovcrh. (I 0) 3,0 3,0 1,0 2,9 2,8 0.0 -0,2 -0,2 

l'rinwir saldo (11 1-G) -0,4 -0,4 -0.3 -0. I 0,1 0,0 0,4 0,5 

- excl. netto lransll:rs (12 2-7) 2,0 2.0 2,0 2,0 2,2 -0,1 0,2 0,1 

fnll'i'sllasten ( 13) tU 0,3 tU 0,3 0,3 0,1 0,0 0.1 
Tolale nitgav~:n (1-+ (,i 13 I I ,(1 11.7 12,0 IJ ,8 11,8 0,4 -0, I 0,2 

) 

.\'et/rJ jiiWIIcierillgshelwefiell ( 15 1-14) -0,(1 -0.7 -0,7 -0,5 -0.2 0,0 0,4 0,4 

11. J:tarlijks '1..-variatie in constante franken Jaarlijks gemiddelde 
Jl)l)3 Jl)l)4 ll)CJ5 ll)l)(, I YlJ7 ·l)5/'93 '97/'95 l)7/'CJ3 

Totale ontvangsten \\aarvan · (I) 7,') 2,9 4.(1 1.7 4.7 3,7 1,2 3.5 
- llijzomler~: tïnancierings\\ct + (2) 7.2 3,3 n 1.5 4,5 3,5 3,0 3.2 

transfers 
- Eigen middelen (3) 21 ,') -3_(1 20.4 5.5 7.4 7,7 (1.5 7.1 

l'rinwire uitgm·en (4) 4.0 2.lJ 4,1 0,0 2.4 3,5 1,2 2.4 

- tinale (5) 3,3 3.5 4.7 1.4 3. I 4,1 2,2 3.2 
- transll:rs naar Lokale ( herh. (X) 5,9 1.5 2,5 -4JJ 0,3 2,0 -I ,8 (J.j 

Tolale uitgaven (lJ) 4,5 :u, 4.1 -OJ 2.(, 3,8 1.2 2.5 

Deze gevolgtrekkingen gelden eveneens voor de laatste drie jaren ( 1994-1997), waar een winst 
van 0,5% van het BBP op het vlak van het primair saldo zich concreet heeft geuit in een 
gelijkwaardige vermindering van de NFB 

De beschikbare gegevens tonen in 1996-1997, op het vlak van het verschil in reële groeivoet 
tussen de totale ontvangsten en de geconsolideerde primaire uitgaven van de G&G in hun 
geheel, een duidelijke verbetering of herstel (2% per jaar); te vergelijken met de dieptepunten 
in de twee vorige jaren (nauwelijks 0,2% per jaar in 1994-1995). 
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3.2.3 De evoluties op het niveau van de Lokale Overheden 

Op het vlak van de LO neemt men in 1997, na de achteruitgang van het aandeel van de totale 
ontvangsten in 1996 (een achteruitgang van bijna 0,2% van het BBP), een nieuwe relatieve 
maar beperktere inzinking ervan waar (minder dan 0,1% van het BBP) tot 6,2% van het BBP 
in 1997. 

Inzake de primaire uitgaven van de LO zou men ditmaal in 1997 een zekere herneming 
vaststellen van de globale reële groei, met name in procent van het BBP ( +0, 1% van het BBP 
in 1997, na de stabilisering in 1996 en de duidelijke achteruitgang met -0,2% van het BBP in 
1995). 

Dit wordt logischerwijze verklaard door de bijzondere kenmerken van de investeringscyclus 
van de LO en door de normalisering van de evolutie ervan (duidelijke verbetering in 1997, na 
de gecumuleerde sterke daling - van meer dan 28% in reële termen - in de twee vorige jaren). 

Wat de lopende uitgaven van de LO betreft, zou de in 1997 waargenomen versnelling beperkt 
zijn maar er toch toe bijdragen de gemiddelde reële of trendmatige groei van die uitgaven 
(3,3% gemiddeld over 1991-1997) op een duidelijk hoger niveau te houden dan de trendmatige 
groei van de economie. 

Tabel 14 
Realisaties op het niveau van de Lolwie Overheden 

Niveau Vcrschil 
I 'J'J 3 1'!'!4 I'J'J5 I 'J% I'J'J7 ·<JJ- ''JS 95-''J7 ·'n-·97 

I. In •y., van het BBP 

Tolale Ollllllllgs/e/1 (I) 0,0 (1,2 (1,4 (d (1,2 0,4 -0.2 0,2 

- eigen onl vangsten (2) 2.5 2,7 3.0 2.') 2,9 0,5 -0, I 0.4 
- andere (afkomstig ,·an CO) (a) (3=1-2) 3,5 3,5 3,5 3,4 3) -0,0 -0.2 -0,2 

l'rinwire uilgal'e/1 (4) 5,(1 5,7 5.5 5.5 5,(1 -0, I 0,1 0,0 

Primair saldo (5=1-4) 0,4 0,5 0,9 o.s 0,(1 0.5 -0,3 0.2 

- finaal ((1=2-4) -3, l -3,0 -2_5 -2.7 -2,7 O,G -0, l 0.4 

fllll'e.lllaslm (7) 0,(1 0.5 0.5 0.5 0,5 -0, l -0.1 -0.1 

Totale uitgaven (8=4+7) (J.2 Cd (1.1 (,_() (,, l -0, l 0.0 -0.1 

.\'eI/' 1 ji 1 lil 11 cil' ri 11gs he hoef i <'I I (9= l-S) -0,2 tJ.(J OA 0.2 0,2 0.(1 -0.2 0.3 

11 'Y..-rariatie in constante franken Jaarlijks gemiddelde 
l 'J'J3 1994 I 9'J5 I 9% l 9'J7 95/'93 '97/'95 ·lJ7/'93 

Tolale Ulll\'llllgsle/1 ( lOJ 1,4 (d 5.5 -l .(1 1.9 5,9 0.1 3.0 

- eigen onl vangsten ( 11) -5. I 10.4 12.X -2.7 4.5 I I.C1 O.S c,. I 
- 11 aarvan . alkomstig van 

Centrale Overheid (a) ( 12) (J.1 3,4 0.1 -0,7 -0,2 1,7 -0.5 0.(1 

l'rinwire uilgal'e/1 (U) 9.0 -IJJ -1.1 1.2 3.9 1,-1 2.5 2.0 

- lopende (I-I) -1.7 3.5 3.7 2_7 3.0 3,6 2.8 3.2 
-kapitaal ( 15) 35, l 8.3 -21,7 -n 9.8 -7,9 0,9 -3 .(1 

Totale uitgaven ( l (,) 8,-1 3.1 -0.5 O.G .\0 u 1.8 1.5 

ra; l!oofdzakelijk afkoi/Islig \'!111 de G&C! (2,8% \'Wl het BBP in JYY7; en \'oor 0,../% van het BBP 

afkoi/Islig \all de Federale (J\'erheid 
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Toch hebben de LO sinds 1992 globaal gemiddeld een niveau van primair overschot kunnen 
behouden dat iets hoger ligt dan hun aandeel in de intrestlasten, waardoor de NFB een 
marginaal overschot vertonen (ten belope van ongeveer 0,1% van het BBP als gemiddelde in 
ESER-termen) 

Daarenboven trekken ze aldus op een quasi mechanische wijze voordeel uit de relatieve daling 
van hun schuldratio in procent van het BBP en, in een context van trendmatige daling van de 
intrestvoeten, van een relatieve vermindering van hun aandeel in de intrestlasten (een verlaging 
met bijna 0,3% sinds 1989, en met 0,1% sinds 1993). 

Sinds 1992 (inwerkingtreding van het Convergentieplan) blijft de algemene evolutie van het 
primair saldo echter negatief ( -0, 1% van het BBP in 5 jaar), hetgeen ongeveer gecompenseerd 
wordt (0, 1% van het BBP) door de inmiddels opgetreden verlaging van hun aandeel in de 
intrestlast en. 



39 

METHODOLOGISCHE BIJLAGE 

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

• De zogenaamde 'jictieve" 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 (26) die door de overheid aan hun werknemers worden 
gestort, worden niet als effectieve (parafiscale) overheidsantvangsten behandeld. 

• Omgekeerd bevatten de hier opgenomen indirecte belastingen (belastingen in verband 
met de invoer en in verband 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 Gemeenschappelijke Europese instellingen (GEI). 

• Symmetrisch daarmee bevatten op geconsolideerd niveau (GO) de lopende transfers 
aan het buitenland hier niet enkel de rubriek "inkomensoverdrac:hten in verhand met 
internationale .mmemt•erkinx" van de ESER-rekeningen, maar eveneens de geïnde en 
aan de GEI doorgestorte indirecte belastingen 

• Voor de vaststelling van de tinale primaire uitgaven (exclusief transfers aan de GEI) 
bevatten de totale aan de GEI gesto11e transfers bijgevolg de aan de GEI gestorte 
indirecte belastingen alsmede de "BNP-bijdrage" 

• De interne (lopende en/of kapitaal) transfers aan de Overheid, zowel de interne 
transfers binnen de twee grote Entiteiten als die tussen hen onderling, worden hier in 
NETTO-termen geraamd (gestorte minus ontvangen transfers) 

2(J llootllzak.clijk. oYerheidspensioenen en gezinsbi]slagen van 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 elk afzonderlijk beschouwde overheid 
bestaan uit bruto wedden en lonen verhoogd met de effectieve patronale büdragen ten 
laste van de werkgevers; deze vormen wel een effectieve uitgave voor de betrokken 
overheid, en ze vormen ook 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 bruto-termen 
beschouwen, exclusief patronale bijdragen van de Overheid. 

• Zoals voordien (Advies van maart 1997) werd inzake de kapitaaluitgaven (en 
kapitaalontvangsten) beslist de verkopen en! of overdrachten van gebouwen (evenals 
de ontvangsten uit de mobilofonieheffing die in ESER-termen als de NEGATIEVE 
verwerving van onroerend goed worden beschouwd) als kapitaalontvangsten (en niet 
als negatieve kapitaaluitgaven) te behandelen. In tegenstelling tot de gegevens van 
1996, zijn die specifieke ontvangsten op het vlak van Entiteit I zo goed als nul voor 
1997. 

Die "hmtering" van de kapitaaluitgaven maakt het aldus mogelijk de effectieve 
evolutie ervan alsmede die van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten in een 
tijdsperspectiefbeter te doen uitkomen. 

• Tenslotte worden zoals voordien, de globale intrestlasten per Entiteit en per sub-sector 
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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