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WOORD VOORAF 

Het Pact voor Stabiliteit en Groei heeft een belangrijke impuls gegeven aan de 
coördinatie van het begratingsbeleid op Europees niveau. Het Pact verplicht de 
lidstaten om op middellange termijn een begratingssituatie na te streven die "vrijwel 
in evenwicht is of een overschot vertoont". De lidstaten moeten de krachtlijnen van 
hun begratingsbeleid toelichten in een jaarlijks te actualiseren stabiliteitsprogramma. 
Net zoals dit het geval was voor de convergentieprogramma's heeft de Federale 
Regering de Afdeling opgedragen om elk jaar in het voorjaar een advies uit te 
brengen over de naleving van de doelstellingen van het stabiliteitsprogramma. 

Het voorliggend advies toetst de budgettaire realisaties 2000 aan de in het 
Stabiliteitsprogramma 2000-2003 vastgelegde doelstellingen. 

De evaluatie van de realisaties 2000 gebeurt op basis van de ramingen van de 
Nationale Bank die ook als basis dienden voor het Jaarverslag van de Nationale 
Bank. Voor de jaren voorafgaand aan 2000 werden de cijfergegevens opgemaakt 
op basis van de Overheidsrekeningen zoals gepubliceerd door het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen (INR). Deze gegevens werden omgezet in een 
voorstellingswijze die aansluit bij de door het INR in de overheidsrekeningen 
gepubliceerde overzichtstabellen. ( 1) 

De tekst bestaat uit twee grote delen. Het eerste gedeelte, de synthese en 
aanbevelingen, bespreekt achtereenvolgens de krachtlijnen van de budgettaire 
realisaties in 2000 op het niveau van de Gezamenlijke Overheid, van Entiteit I en 
van Entiteit 11 en geeft tot besluit een vooruitblik voor 2001. Het tweede gedeelte 
bevat de uitgebreide tekst van het advies dat op zijn beurt is ingedeeld in drie 
afdelingen. 

Een eerste afdeling analyseert de evoluties die waargenomen werden op het vlak 
van de Gezamenlijke Overheid, door ze in hun macro-economische en conjuncturele 
context te plaatsen en door ze te vergelijken met de evoluties in de buurlanden of 
met het Europese gemiddelde. 

Behoudens anders vermeld in de tekst, houden de door de Afdeling gehanteerde cijfers geen rekening 
met de zogenaamde toegerekende sociale premies. Hierdoor ligt zowel het ontvangsten- als het 
uitgavenniveau lager dan in het Jaarverslag van de Nationale Bank of de overzichtstabellen zoals 
gepubliceerd door het INR in de Overheidsrekeningen. Deze correctie is volledig neutraal op het niveau 
van het saldo. 
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Een tweede afdeling behandelt dezelfde problematiek, maar dan op het niveau van 
de twee grote Entiteiten: enerzijds Entiteit I, die de Federale Overheid en de Sociale 
Zekerheid groepeert, en anderzijds Entiteit 11, die de Gemeenschappen en de 
Gewesten als een geheel en de Lokale Overheden groepeert. 

Een derde afdeling behandelt de waargenomen resultaten per deelsector, waarbij 
rekening wordt gehouden met de onderlinge beïnvloeding binnen de sectoren 
(lopende en kapitaaltransfers binnen elke Entiteit). 
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SYNTHESE EN AANBEVELINGEN 

1. Globale evaluatie van de budgettaire realisaties in 2000 van de 
Gezamenlijke Overheid en haar deelsectoren 

Dit advies toetst de begratingsrealisaties aan de doelstelling van het 
Stabiliteitsprogramma 2000-2003. Het omvat niet alleen een beoordeling van de 
resultaten voor het afgelopen begrotingsjaar, maar deze worden ook in een ruimer 
tijdskader geplaatst (1995-2000), waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan de 
bijdrage van elke Entiteit tot de budgettaire realisaties. 

In het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 heeft de regering zich geëngageerd om het 
overheidstekort, uitgedrukt in % van het BBP, verder af te bouwen tot 1 ,0% in 2000, 
0,5% in 2001, om een budgettair evenwicht te bereiken in het jaar 2002. Deze 
doelstelling werd geconcretiseerd in een dubbele norm: 

• De in het stabiliteitsprogramma 1999-2002 gestelde norm om het primaire overschot van 
de gezamenlijke overheid op middellange termijn te handhaven op ongeveer 6% van het 
BBP werd bevestigd. 

• Deze norm op het primair overschot werd aangevuld met een norm op het niveau van het 
vorderingensaldo, waarmee het vorderingentekort in twee stappen teruggebracht wordt 
tot een evenwicht in 2002. 

Volgens de begin 2001 beschikbare gegevens werd in 2000 voor het eerst 
sinds 1950 opnieuw een budgettair evenwicht bereikt.{2) Dit was mogelijk door 
de opbouw van een primair overschot van 6,9% van het BBP. Zoals uit tabel1 
blijkt worden hiermee de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma op het 
niveau van de Gezamenlijke Overheid ruimschoots gehaald. Het budgettair 
evenwicht werd twee jaar vroeger gerealiseerd dan voorzien. Dit als resultaat 
van, enerzijds het beter dan oorspronkelijk voorzien resultaat voor 1999, en 
anderzijds het aanhouden van voorzichtige macro-economische 
uitgangspunten gecombineerd met de sterke groeiprestatie van de Belgische 
economie. 

2 Volgens de ramingen opgenomen in het Jaarverslag 2000 van de Nationale Bank van België zou er nog 
een beperkt tekort zijn van 1 ,5 miljard BEF. 
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Tabe/1 
Budgettaire objectieven 2000 en realisaties (a) 

(in % van het BBP) 
1999 2000 

Realisaties Objectieven Realisaties Verschil 
(a) 

Entiteit I 

Primair saldo 5,5 5,2 6,1 0,9 
Vorderingensaldo -1 '1 -1 '1 -0,2 0,9 

Entiteit 11 

Primair saldo 1 '1 0,9 0,8 -0,1 
Vorderingensaldo 0,4 0,2 0,2 0,1 

Gezamenlijke Overheid 

Primair saldo 6,5 6,0 6,9 0,9 
Vorderingensaldo -0,7 -1 ,0 0,0 1,0 

(a) Voorlop1ge ram1ngen. 

De positieve afwijking ten opzichte van het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 werd 
quasi volledig gerealiseerd op het niveau van Entiteit I. Hier werd zowel voor het 
primair saldo als voor het vorderingensaldo 0,9 procentpunt BBP beter gepresteerd 
dan voorzien in het Stabiliteitsprogramma. Entiteit 11 realiseerde een primair saldo 
dat marginaal lager ligt dan de vooropgestelde doelstelling. Maar op het niveau van 
het vorderingensaldo wordt dan weer iets beter gepresteerd. Zoals verder nog zal 
blijken is het verschil tussen de prestatie van Entiteit I en Entiteit 11 voor een deel toe 
te schrijven aan de asymmetrische impact van de conjunctuur op de ontvangsten. In 
de verdere analyse zal dieper worden ingegaan op de factoren die aan de basis 
liggen van deze evolutie. 
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Tabe/2 (a) 
Budgettaire saldi van de Gezamenlijke Overheid 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 
Inclusief toegerekende soc1ale premies 

Primaire uitgaven 43.7 44.1 43.6 43,2 43.5 42,9 -0,4 -0.3 -0.7 
Ontvangsten 48.6 49.3 49.7 50,0 50.0 49,9 1.3 -0,1 1.2 

Exclusief toegerekende sociale premies 
Primaire uitgaven 41.6 42,1 41,5 41,2 41,5 40,9 -0,4 -0.3 -0,7 

Ontvangsten 46.6 47.2 47,7 47,9 48,0 47,9 1,3 0,0 1,3 
Primair saldo 5.0 5,1 6,1 6.7 6,5 6.9 1.7 0,2 2,0 
I nierestlasten 9.3 8.9 8,0 7.7 7,2 7,0 -1.6 -0.7 -2.3 
Vorderingensaldo -4.3 -3.8 -1.9 -0,9 -0,7 0,0 3.4 0,9 4.3 

p.m. Totale fiscale en parafiscale druk 45.2 45,5 46.1 46,5 46,4 46,3 1.2 -0.1 1,1 

(a) Per subperiode werden de verschillen (in % van het BBP) en de totalen bekomen op 
basis van niet-afgeronde cijfers. Daardoor kunnen uit de voorstellingswijze en de 
ermee verband houdende commentaren met betrekking tot de jaarlijkse evoluties 
van bepaalde saldo's en ratio's residuele afwijkingen van ±0,1% van het BBP 
vastgesteld worden. 

De ontvangstenratio van de Gezamenlijke Overheid kende in 2000 een lichte 
achteruitgang met 0,1 procentpunt. Daartegenover staat een meer uitgesproken 
daling van het belang van de primaire uitgaven uitgedrukt in % van het BBP (0,6 
procentpunt). Deze volgde wel op een beperkte stijging in 1999. Door de 
aangehaalde evolutie van de ontvangsten en de primaire uitgaven nam het primair 
saldo toe met 0,4 procentpunt BBP. De interestlasten kenden in vergelijking met de 
voorbije jaren nog slechts een beperkte daling. In tegenstelling tot de voorgaande 
jaren is deze hoofdzakelijk toe te schrijven aan de evolutie van de schuldgraad; de 
impliciete rente is immers na jaren van onafgebroken daling opnieuw lichtjes 
gestegen. 

Over een periode van 5 jaar werd het vorderingentekort van de Gezamenlijke 
Overheid, dat in 1995 nog 4,3% van het BBP bedroeg, weggewerkt. Deze evolutie 
is voor ruim de helft toe te schrijven aan de daling van het gewicht van de 
interestlasten van 9,3% van het BBP tot 7,0%. Het primair overschot steeg van 
5,0% van het BBP in 1995 tot 6,9% in 2000. De verbetering van het primair 
overschot is voor 1 /3 toe te schrijven aan de beperking van de primaire uitgaven. De 
ontvangstenratio stijgt over de periode 1995-2000 met 1,3% van het BBP. In 2000 is 
er echter een einde gekomen aan de trendmatige stijging van de ontvangstenratio. 

De totale fiscale en parafiscale druk, die abstractie maakt van de toegerekende 
sociale premies, maar waarin wel de belastingen die worden overgedragen aan de 
EU werden opgenomen, kent voor het tweede jaar op rij een kleine daling. Maar de 
globale druk ligt eind 2000 nog altijd 1,1 procentpunt BBP hoger dan in 1995. 

Ontegensprekelijk hebben de openbare financiën kunnen profiteren van het gunstig 
macro-economisch klimaat. Gevoed door een levendige private consumptie en 
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Ontegensprekelijk hebben de openbare financiën kunnen profiteren van het gunstig 
macro-economisch klimaat. Gevoed door een levendige private consumptie en 
sterke uitvoerprestaties heeft zich vanaf de tweede helft van 1999 een sterke 
groeibeweging ingezet. Zo liep de kwartaalgroei in het laatste kwartaal van 1999 en 
het eerste kwartaal van 2000 op tot respectievelijk 5,1 en 5,4%. Vanaf het tweede 
kwartaal 2000 is het groeiritme afgenomen. Met een geraamde groei van 3,9% op 
jaarbasis leverde de Belgische economie de sterkste groeiprestatie sinds 1988.(3) 
De sterke groei van de binnenlandse bestedingen en de tewerkstelling hebben 
bijgedragen tot de opmerkelijke verbetering van de openbare financiën. Uitgezuiverd 
voor de conjunctuurinvloed wordt een beperkte verslechtering van het primair saldo 
vastgesteld; het begratingsbeleid had een beperkte pro-cylische impact.(4) Dit hoeft 
ook geen verwondering te wekken gezien de maatregelen ter verlaging van de 
fiscale en parafiscale druk. 

Volgens de ramingen van de Europese Commissie wordt de output gap in 2000 
quasi gedicht. Dit betekent dat het gerealiseerde en het cyclisch gecorrigeerde 
saldo aan mekaar gelijk zijn. Gezien de conjunctuurstand kan men dus stellen dat er 
in 2000 een structureel budgettair evenwicht werd gerealiseerd. 

2. De budgettaire realisaties van Entiteit I 

Zoals hoger reeds aangegeven is het vooral dankzij de prestaties van Entiteit I dat 
de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 ruimschoots werden 
overschreden. Met een vorderingentekort van 0,2% van BBP werd 0,9 procentpunt 
BBP beter gepresteerd dan voorzien in het Stabiliteitsprogramma. Op het niveau 
van het primair saldo wordt een gelijkaardige positieve afwijking opgetekend. De 
ontvangstenratio (na overdracht van fiscale ontvangsten naar Entiteit 11) is 
toegenomen van 33,1% van het BBP in 1999 tot 33,3% in 2000. De primaire 
uitgaven kenden in %van het BBP een reductie, van 27,7% in 1999 tot 27,2% in 
2000. De daling van het belang van de primaire uitgaven is niet uitsluitend te 
danken aan het noemereffect (de sterke groei van het BBP in 2000), maar ook aan 
de gematigde reële groei van de primaire uitgaven (1 ,0% na correcties). Deze twee 
bewegingen resulteerden in een aanzienlijke verbetering van het primair overschot 
van 5,5% van het BBP tot 6,1 %. In tegenstelling tot de voorgaande jaren kenden de 
interestlasten slechts een beperkte daling (-0,2 procentpunt BBP). 

3 De Afdeling is voor 2000 uitgegaan van de groeiramingen zoals gepubliceerd in het Jaarverslag van de 
Nationale Bank van België en de Economische Begroting van februari 2001. In de op 28 februari 2001 
gepubliceerde "flash"-raming, raamt het INR (op basis van recentere gegevens) de reële BBP-groei in 
2000 op 4%. 

4 De Afdeling heeft voor de berekening van het cyclisch gecorrigeerd saldo de zelfde methodologie 
gebruikt als de Europese Commissie. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de output gap en een 
gevoeligheidsfactor van de openbare financiën voor de conjunctuur. Op basis van een andere 
methodologie komt de Nationale Bank van België in het Jaarverslag 2000 tot het besluit dat het cyclisch 
gecorrigeerd primair overschot "nagenoeg onveranderd zou zijn gebleven". Voor de berekening van het 
cyclisch gecorrigeerd saldo houdt de Nationale Bank van België ook rekening met de samenstelling van 
de economische groei. De samenstelling van de groei was in 2000 ongunstig voor de 
overheidsfinanciën vermits de inkomens· en bestedingscategorieën die het grootste deel van de 
belastingopbrengsten opleveren trager groeiden dan het BBP. 
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In 1999 is het primair overschot van de Federale Overheid gedaald, dit was in 
eerste instantie toe te schrijven aan de daling van de ontvangstenratio. De evolutie 
in 2000 vormt als het ware het spiegelbeeld. Er wordt een aanzienlijke verbetering 
van het primair overschot opgetekend, dit stijgt van 4,8% van het BBP in 1999 tot 
5,6% in 2000. De verbetering van het primair saldo is voor een groot deel toe te 
schrijven aan de toename van de ontvangstenratio (na overdracht van fiscale 
ontvangsten aan andere overheden). De totale ontvangsten (vóór overdracht) 
evolueren van 28,2% van het BBP naar 28,4%. De aan de Gemeenschappen en 
Gewesten over te dragen personenbelasting en BTW kennen een quasi nulgroei. 
Hun evolutie bleef bijgevolg achter op deze van de globale ontvangsten van de 
Federale Overheid die gevoed werden door de gunstige macro-economische 
omgeving. De ontvangsten na overdracht nemen toe van 16,9% van het BBP tot 
17,5%. De primaire uitgaven van de Federale overheid kennen in reële termen een 
groei van slechts 0,7%. Ook indien men op deze uitgaven een aantal correcties 
toepast om de meer structurele evolutie te peilen, blijft hun reële groei quasi 
ongewijzigd op 0, 7%. Naast de verbetering van het primair saldo heeft ook de 
evolutie van de interestlasten (zij het in beperkte mate) bijgedragen tot de 
verbetering van het vorderingentekort van 1, 7% van het BBP in 1999 tot 0, 7% in 
2000. 

Voor het vierde jaar op rij realiseert de Sociale Zekerheid een 
vorderingenoverschot Nadat het vorderingenoverschot in 1999 opgelopen was tot 
0,7% van het BBP is het in 2000 teruggevallen tot 0,5%. De vermindering van het 
vorderingenoverschot is voor een deel toe te schrijven aan de evolutie van de 
ontvangsten. De totale ontvangsten kennen in 2000 een reële nulgroei; dit vertaalt 
zich in een daling van de ontvangstenratio van 18,9% van het BBP in 1999 tot 18,5% 
in 2000. In de Nationale Rekeningen werd de recuperatie van de vroeger ten 
onrechte toegestane Maribelsteun integraal op 1999 geboekt. Daarnaast is de 
impact van de bijdrageverminderingen in 2000 aanzienlijk gestegen (met ongeveer 
0,4% van het BBP). De primaire uitgaven kennen in reële termen een groei van 
0,9%. Uiteraard wordt dit cijfer beïnvloed door de gunstige ontwikkeling van de 
arbeidsmarktgebonden uitgaven. Exclusief de uitgaven voor werkloosheid, 
brugpensioen en loopbaanonderbreking bedraagt de reële groei 1 ,9%. Net als de 
voorgaande jaren wordt de reële groei van de primaire uitgaven gedomineerd door 
de groei van de uitgaven voor gezondheidszorgen. Deze kenden in 2000 een reële 
groei van 3,4%, dit brengt de gemiddelde groei over de periode 1995-2000 op 3,1 %. 
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Tabel3 
De budgettaire saldi en hun determinanten voor Entiteit I 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
In % van het BBP 

Entiteit I 
Ontvangsten 42,0 42,3 42,8 43,0 43,0 42,7 
(Na overdracht fiscale ontvangsten) 32,7 32,9 33,2 33,4 33,1 33,3 
Primaire uitgaven 28,0 28,5 27,9 27,6 27,7 27,2 
Primair saldo 4,6 4,5 5,3 5,7 5,5 6,1 
Interestlasten 8,5 8,0 7,3 7,0 6,5 6,4 
Vorderingensaldo -3,9 -3,6 -2,0 -1 ,3 -1 '1 -0,2 

Federale Overheid 
Ontvangsten 27,3 27,7 28,1 28,4 28,2 28,4 
(Na overdracht fiscale ontvangsten) 16,9 17,0 17,1 17,3 16,9 17,5 
Primaire uitgaven 12,3 12,4 12,2 12,0 12,1 11,8 
Primair saldo 4,6 4,6 4,8 5,3 4,8 5,6 
Interestlasten 8,0 8,0 7,3 7,0 6,5 6,3 
Vorderingensaldo -3,8 -3,4 -2,4 -1 ,7 -1 ,7 -0,7 

Sociale Zekerheid 
Ontvangsten 18,9 19,0 19,0 18,8 18,9 18,5 
(Eigen ontvangsten) 14,7 14,7 14,8 14,7 14,8 14,4 
Primaire uitgaven 18,8 19,1 18,4 18,3 18,2 17,9 
Primair saldo 0,0 -0,1 0,5 0,5 0,7 0,5 
Interestlasten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Vorderingensaldo 0,0 -0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 

% variatie in constante prijzen 
Entiteit I 

Ontvangsten 2,0 1 '1 4,4 3,6 2,5 2,1 
Primaire uitgaven 1,7 1,8 1 '1 2,1 2,7 1,0 
(Na correctie) (a) 2,1 1,8 -0,2 2,4 2,6 1,0 

Federale Overheid 
Ontvangsten 3,0 1,7 4,5 4,3 1,7 3,5 
Primaire uitgaven -1 ,5 0,9 2,2 1,2 2,9 0,7 
(Na correctie) (a) -0,7 0,9 -0,8 4,1 2,1 0,7 

Sociale Zekerheid 
Ontvangsten -0,4 0,8 3,1 2,2 3,5 0,0 
Primaire uitgaven 2,5 1,7 -0,5 2,5 2,2 0,9 

(a) De aangebrachte correcties hebben betrekking op: 
• het neutraliseren van de boeking als een negatieve uitgave van de opbrengst van de verkoop van 

de mobilofonielicenties; 
• een aantal eenmalige uitgaven in de periode 1997-2000. 

16 



3. De budgettaire realisaties van Entiteit 11 

Het vorderingenoverschot van Entiteit 11 werd herleid van 0,4% van het BBP in 1999 
tot 0,2% in 2000. Hiermee voldoet deze Entiteit aan de in het Stabiliteitsprogramma 
opgelegde norm. Niettegenstaande de doelstellingen van het Stabiliteitsprogramma 
in globo worden nageleefd is er toch een duidelijke verslechtering ten opzichte van 
1999. Het primair overschot dat in 1999 opgelopen was tot 1 , 1 % van het BBP is in 
2000 teruggevallen tot 0,8%, daar waar in het Stabiliteitsprogramma uitgegaan werd 
van 0,9% De interestlasten kenden slecht een beperkte daling, van 0,7% van het 
BBP tot 0,6%. Per saldo werd het vorderingenoverschot herleid van 0,4% van het 
BBP tot 0,2%. De verandering op het niveau van het primair saldo weerspiegelt in 
hoofdzaak de evolutie van de ontvangsten. Deze kenden een reële groei van 
slechts 0,6%; de ontvangstenratio daalde van 16,6% van het BBP in 1999 tot 16,3% 
in 2000. Deze evolutie wordt vooral verklaard door de van de andere overheden 
ontvangen transfers van fiscale ontvangsten. In vergelijking met de drie voorgaande 
jaren en het gemiddelde over langere termijn kennen de primaire uitgaven een 
relatief beperkte reële groei (1 ,9%). 

Nadat in 1999 het vorderingenoverschot van de Gemeenschappen en Gewesten 
opgelopen was tot 0,3% van het BBP, is het in 2000 teruggevallen op 0,1% van het 
BBP. Dit is nog altijd 0,1 procentpunt BBP beter dan het door de Afdeling 
aanbevolen en in het Stabiliteitsprogramma opgenomen globaal evenwicht. De 
slechtere prestatie wordt volledig verklaard door de evolutie van het primair saldo. 
Niettegenstaande de eigen ontvangsten in % van het BBP een stijging noteerden 
van 1 ,8% in 1999 tot 1 ,9% in 2000, daalde de globale ontvangstenratio van 12,8% 
tot 12,4%. De door de Federale Overheid door te storten personenbelasting en 
BTW daalden van 9,8% van het BBP tot 9,4% in 2000. Door de techniek die 
gebruikt wordt voor de berekening van de effectief aan de Gemeenschappen en 
Gewesten door te storten middelen profiteerden deze niet van de gunstige macro
economische omgeving in 2000. De in 2000 aan de Gemeenschappen en 
Gewesten over te dragen personenbelasting en BTW werden overeenkomstig de 
bepalingen van de BFW berekend op basis van de macro-economische parameters 
van 1999.(5) De effectief in 2000 door te storten middelen werden ook gedrukt door 
een negatief afrekeningssaldo voor 1999. Bovendien bevatten de doorstortingen 
1999 een bedrag van 6,1 miljard BEF ter regularisering van de BTW-overdrachten. 
De reële groei van de primaire uitgaven bleef met 1, 7% gevoelig onder het 
stijgingsritme van de laatste jaren. 

In het Stabiliteitsprogramma was voor de Lokale Overheden uitgegaan van een 
overschot van 0,15% van het BBP. De voorlopige resultaten laten uitschijnen dat dit 
op een paar miljard na werd gerealiseerd. Voor het tweede jaar op rij kende de 
ontvangstenratio een beperkte stijging en wordt voor 2000 geraamd op 6,4% van het 
BBP. De ontvangsten van de Lokale Overheden werden wel eenmalig gunstig 
beïnvloed door de aanzuivering van de achterstallen inzake opcentiemen door de 

5 Een reële BNI-groei en een stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen van respectievelijk 1 ,8 en 
1 ,12%. 
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Federale Overheid ten belope van ongeveer 14,0 miljard BEF. Zonder deze extra
ontvangsten wordt het gerealiseerde overschot herleid tot een evenwicht. Na een 
sterke reële groei van de primaire uitgaven in 1999 (6, 1 %) bleef in 2000 de reële 
groei van de primaire uitgaven beperkt tot 2,2%. De sterke groei in 1999 is 
hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend toe te schrijven aan de evolutie van de bruto
kapitaalvorming die onderhevig is aan een electorale cyclus. 

Tabe/4 
De budgettaire saldi en hun determinanten voor Entiteit 11 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

In% van het BBP 

Entiteit 11 

Ontvangsten 15,6 16,0 16,1 16,3 16,6 16.3 

(Waarvan eigen ontvangsten) 4,8 5,0 5,0 5,0 5.2 5,2 

Primaire uitgaven 15.3 15,3 15,3 15,2 15.5 15.4 

Primair saldo 0,4 0,7 0,8 1,0 1,1 0,8 

Interestlasten 0.8 0,9 0,8 0,7 0,7 0.6 

Vorderingensaldo -0,5 -0,2 0,1 0,3 0.4 0.2 

Gemeenschappen en Gewesten 

Ontvangsten 11.9 12.1 12,3 12,6 12,8 12,4 

(Waarvan eigen ontvangsten) 1.5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 

Primaire uitgaven 12,3 12,2 12,2 12,1 12,2 12,1 

Primair saldo -0,4 -0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 

Interestlasten 0,3 0,3 0.3 0,3 0,3 0,2 

Vorderingensaldo -0,8 -0,4 -0,1 0,2 0,3 0,1 

Lagere Overheden 

Ontvangsten 6.5 6.5 6.4 6,2 6,3 6,4 

(Waarvan eigen ontvangsten) 3.2 3.3 3,3 3,2 3,3 3.4 

Primaire uitgaven 5.7 5,8 5,7 5.7 5.9 5,9 

Primair saldo 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

Interestlasten 0.5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 

V orderingensaldo 0.3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

% variatie in constante prijzen 

Entiteit 11 

Ontvangsten 4.2 2,5 4.1 3,9 4,7 0,6 

Primaire uitgaven 1.5 0,5 3,0 2,8 4,5 1,9 

Gemeenschappen en Gewesten 

Ontvangsten 4.3 2.2 4,9 5,0 4.3 -0,3 

Primaire uitgaven 3.3 -0,9 3,0 2.4 3,3 1,7 

Lagere Overheden 

Ontvangsten 3.9 0,1 0,7 1,0 4,5 2,7 

Primaire uitgaven -1.0 1,1 1,6 3,0 6,1 2,2 
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4. Algemene besluiten en aanbevelingen 

4. 1. De naleving van het Stabiliteitsprogramma in 2000. 

In het Nieuwe Convergentieprogramma van december 1996 en het eerste 
Stabiliteitsprogramma 1999-2002 werden de doelstellingen voor de 
overheidsfinanciën hoofdzakelijk gesteld in termen van het primair saldo. Bij het 
opstellen van het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 werd de norm op het primair 
saldo aangevuld met een norm op het vorderingensaldo. De Regering stelde 
uitdrukkelijk als doelstelling om, vertrekkende van een verwacht vorderingentekort 
van 1 ,0% van het BBP in 2000, dit terug te brengen tot 0,5% in 2001 om uiterlijk in 
2002 een begratingsevenwicht te realiseren. 

Uit de voorlopige cijfers voor 2000 blijkt dat het budgettair evenwicht reeds in 2000 
werd bereikt. Hiermee wordt twee jaar vooruitgelopen op het in het 
Stabiliteitsprogramma 2000-2003 vooropgezette schema. Het uiteindelijk in 1999 
gerealiseerd vorderingentekort (0, 7% van het BBP) lag merkelijk lager dan voorzien 
in het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 (1, 1% van het BBP). Naast het beter 
uitgangspunt heeft de Regering in 2000 ook optimaal kunnen profiteren van het 
gunstig macro-economisch kader. Maar het feit dat de gunstige effecten van de 
conjunctuur hoofdzakelijk afgeleid werden naar een verbetering van het budgettair 
saldo is ook toe te schrijven aan het gevolgde budgettair beleid. Voor wat de 
Federale Overheid en de Sociale Zekerheid betreft werd bij de begrotingscontrole 
2000 voor de ontvangstenramingen niet uitgegaan van de toen beschikbare 
groeiramingen. In het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 had de Regering het 
engagement aangegaan om "meevallers, inzonderheid voortvloeiend uit een hogere 
dan voorziene groei" aan te wenden voor een verdere reductie van het 
overheidstekort. Dit engagement werd geoperationaliseerd door bij de 
begrotingscontrole voor de raming van de ontvangsten van de Federale Overheid en 
de Sociale Zekerheid niet uit te gaan van de toen geraamde economische groei, 
maar te blijven uitgaan van de groei geraamd bij de opmaak van de initiële begroting 
(2,5%). 

Zoals verder nog zal blijken uit een analyse van het cyclisch gecorrigeerd primair 
saldo ligt dit (berekend volgens de door de Afdeling gehanteerde methode) in 2000 
een fractie lager dan in 1999. Er is dus een beperkt procyclisch effect uitgegaan van 
het begrotingsbeleid. Dit ligt in de lijn van de initiële begroting waar ook was 
uitgegaan van een vergelijkbare verslechtering van het primair overschot.(6) 

6 Volgens de initiële begroting 2000 zou het primair saldo herleid worden van 6,2% van het BBP in 1999 
tot 6,0% in 2000. 
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Een analyse op het niveau van de entiteiten leert dat de opgebouwde voorsprong 
t.o.v. het Stabiliteitsprogramma hoofdzakelijk op rekening komt van Entiteit I. Het 
gerealiseerde vorderingensaldo ligt 1 procentpunt hoger dan voorzien in het 
Stabiliteitsprogramma; voor het primair overschot loopt het positief verschil op tot 0,9 
procentpunt van het BBP. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de verbetering van de 
budgettaire positie van de Federale Overheid. 

Op het niveau van het vorderingensaldo doet Entiteit 11 het iets beter (nauwelijks 
0,1% van het BBP) dan voorzien in het Stabiliteitsprogramma. Dit is echter 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat de interestlasten uitgedrukt in % van 
het BBP, aanzienlijk lager liggen dan geraamd in het Stabiliteitsprogramma. Het 
primair overschot van Entiteit 11 ligt met 0,8% van het BBP 0,1 procentpunt lager dan 
voorzien in het Stabiliteitsprogramma. Er moet wel gewezen worden op de 
ontvangstenontwikkeling van Entiteit 11 en meer in het bijzonder de geringe groei van 
de in toepassing van de BFW aan de Gemeenschappen en Gewesten door te 
storten personenbelasting en BTW. 

4.2. Vooruitzichten voor 2001 

Bij de opmaak van de begroting 2001 en het Stabiliteitsprogramma 2001-2005 is de 
Federale Regering voor 2000 uitgegaan van een vorderingentekort voor de 
Gezamenlijke Overheid van 0,1% van het BBP en een primair overschot van 6,9%. 
Volgens de begin 2001 beschikbare gegevens leunen de realisaties dicht aan bij de 
uitgangspositie gehanteerd in het Stabiliteitsprogramma 2001-2005. De prestaties 
inzake vorderingensaldo waren zelfs nog een fractie beter dan oorspronkelijk 
voorzien. 

TabeiS 
Uitgangspunten en doelstellingen voor 2001 

(in % van het BBP) 

2000 2001 
Stabiliteits- Realisaties Verschil Doelstelling 
programma Stabiliteits-

programma 
Entiteit I 

Primair saldo 6,1 6,1 0,0 5,7 
Vorderingensaldo -0,2 -0,2 0,0 -0,3 

Entiteit 11 
Primair saldo 0,8 0,8 0,0 1,0 
Vorderingensaldo 0,2 0,2 0,0 0,5 

Gezamenlijke Overheid 
Primair saldo 6,9 6,9 0,0 6,8 
Vorderingensaldo -0,1 0,0 -0,1 0,2 
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In de Economische Begroting van Juli 2000 werd rekening gehouden met een 
vertraging van de reële BBP-groei in 2001 tot 3,1 %. Net als in 2000 zou de groei 
gestoeld blijven op een brede basis. Zowel voor de uitvoer van goederen en 
diensten (6,3%) als voor de binnenlandse vraag (2,3%) werd uitgegaan van een 
aanzienlijke, maar toch minder uitgesproken, groei dan in 2000. Ondertussen is het 
conjunctuurklimaat gewijzigd. De onzekerheid over de Amerikaanse economie is 
toegenomen; in het laatste kwartaal van 2000 is de groei in de VS sterk 
teruggevallen. De slechtere prestaties van de VS-economie blijven uiteraard niet 
zonder gevolgen voor de groei van de wereldeconomie. Verschillende internationale 
instellingen hebben hun vooruitzichten voor de groei van de wereldeconomie naar 
beneden toe herzien. Ook in Europa en België wijzen verschillende 
conjunctuurindicatoren op een vertraging van de economische groei, die misschien 
belangrijker zal zijn dan initieel geraamd. In de Economische Begroting van februari 
2001 wordt uitgegaan van een reële BBP-groei voor 2001 met 2,8% in plaats van 
3,1%. 

Net als bij de begrotingscontrole 2000 is de Regering bij de opmaak van de initiële 
begroting 2001 niet uitgegaan van de geraamde economische groei. Voor de 
raming van de fiscale en parafiscale ontvangsten van Entiteit I werd een groei 
gehanteerd van 2,5%. De regering heeft er zich in het Stabiliteitsprogramma wel toe 
verbonden dat indien de groei in 2001 hoger zal uitvallen dan 2,5% de gunstige 
effecten hiervan zullen besteed worden aan de opbouw van een groter overschot. 

De Afdeling onderschrijft volledig het door de Federale Regering gehanteerde 
principe om uit te gaan van de trendgroei bij de opmaak van de begroting. Dit 
garandeert het cyclisch neutraal karakter van en vermijdt plotse schokken in het 
begrotingsbeleid. Op basis van de voor 2001 geraamde groei van 2,8% moet het 
objectief voor het vorderingensaldo voor 2001 opgetrokken worden van 0,2% tot 
0,4% van het BBP.(7) De effectieve realisaties 2001 zullen wel moeten beoordeeld 
worden op basis van de effectief gerealiseerde groei. 

De Afdeling wenst eraan te herinneren dat de naleving van de in het 
Stabiliteitsprogramma 2001-2005 vastgelegde doelstellingen, en de vrijwaring van de 
budgettaire marges gedurende deze periode, inhouden dat op het niveau van 
Entiteit I de jaarlijkse reële groei van de primaire uitgaven beperkt blijft tot 1 ,5%. 

7 Een groeiverschil van 0,3 procentpunt BBP geeft bij een gevoeligheidsfactor van 0,61 aanleiding tot een 
bijstelling van de norm met 0,2 procentpunt. 

Er werd hierbij geen rekening gehouden met de opbrengst van de UMTS-Iicenties, die een bijkomend 
gunstig effect op het vorderingensaldo van ongeveer 0,2% van het BBP uitoefent. 
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INTEGRALE TEKST 

1. Globale evoluties 

1. 1. De globale realisaties in 2000 

Volgens de voorlopige resultaten werd in 2000, voor het eerst in 50 jaar, een 
begratingsevenwicht gerealiseerd.(B) Dit stemt ongeveer overeen met de raming 
van de Afdeling in haar Advies van juli 2000. Met dit resultaat loopt de Regering 
twee jaar voor op het schema van het Stabiliteitsprogramma 2000-2003, dat het 
budgettair evenwicht pas voor 2002 voorzag. 

Tabe/6 
Begratingssaldi van de Gezamenlijke Overheid (a) 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 
Primair saldo 5,0 5,1 6,1 6,7 6,5 6,9 1,7 0,2 2,0 
Vgl. Stabiliteitsprogramma 6,0 
Primaire uitgaven 41,6 42,1 41,5 41,2 41,5 40,9 -0,4 -0,3 -0,7 
Ontvangsten 46,6 47,2 47,7 47,9 48,0 47,9 1,3 0,0 1,3 
Interestlasten 9,3 8,9 8,0 7,7 7,2 7,0 -1,6 -0,7 -2,3 
Vgl. Stabiliteitsprogramma 6,9 
Vorderingensaldo -4,3 -3,8 -1,9 -0,9 -0,7 0,0 3,4 0,9 4,3 
Vgl. Stabiliteitsprogramma -1,0 

(a) Per subperiode werden de verschillen (in % van het BBP) en de totalen bekomen op 
basis van niet-afgeronde cijfers. Daardoor kunnen uit de voorstellingswijze en de 
ermee verband houdende commentaren met betrekking tot de jaarlijkse evoluties van 
bepaalde saldo's en ratio's residuele afwijkingen van ±0,1% van het BBP vastgesteld 
worden. 

Na een beperkte terugval in 1999 tot 6,5% van het BBP is het primair saldo in 2000 
opnieuw gestegen tot 6,9% van het BBP. Dit is quasi 1 procentpunt BBP hoger dan 
de in het Stabiliteitsprogramma 1999-2002 opgenomen referentiewaarde van 6%. 

8 Volgens de ramingen van de Nationale Bank van België zou er in nominale termen nog een quasi 
verwaarloosbaar tekort van 1,5 miljard BEF zijn. 
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Over een periode van 5 jaar werd het vorderingentekort van 4,3% van het BBP 
teruggebracht tot een evenwicht. De vermindering van de interestlasten verklaart 
ongeveer 2,3 procentpunt van de verbetering of ruim de helft, de overige 
2,0 procentpunt komt op rekening van de opbouw van een hoger primair overschot. 
Dit is voor een deel (0,7 procentpunt) toe te schrijven aan het feit dat de groei van de 
primaire uitgaven achter bleef op de BBP-groei. Daarnaast steeg over de 
beschouwde periode de ontvangstenratio nog met 1,3 procentpunt BBP. 

1.2. Het cyclisch gecorrigeerd saldo 

De beoordeling van de positie van de overheidsfinanciën kan uiteraard niet los 
gezien worden van de conjuncturele context. Deze was in 2000 gunstig voor de 
openbare financiën. Volgens de voorlopige cijfers zou de reële economische groei in 
2000 opgelopen zijn tot 3,9%. Hiermee werd meteen de sterkste groeiprestatie van 
het decennium afgeleverd. Het is duidelijk dat de opmerkelijke resultaten voor de 
overheidsfinanciën voor een deel toe te schrijven zijn aan dit gunstig macro
economisch kader. 

Om een uitspraak te doen over de fundamentele tendens van de overheidsfinanciën 
kan men de cyclisch gecorrigeerde saldi berekenen. Onderstaande tabel geeft 
naast de output gap die werd gehanteerd, zowel het gecorrigeerd primair saldo als 
het vorderingensaldo weer.(9) 

Tabe/7 
De Gerealiseerde en cyclisch gecorrigeerde saldi 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 

Output gap ·0,6 -1,7 ·0,8 -1,0 -1,0 0,0 -0,4 1,0 0,6 
Gerealiseerd 

Vorderingensaldo -4,3 -3,8 -1,9 -0,9 -0,7 0,0 3,4 0,9 4,3 
Primair saldo 5,0 5,1 6,1 6,7 6,5 6,9 1,7 0,2 2,0 

Cylisch gecorrigeerd 
Vorderingensaldo -4,0 -2,7 -1,4 -0,3 -0,1 0,0 3,6 0,3 3,9 
Primair saldo 5,3 6,2 6,6 7,3 7,1 6,9 2,0 -0,4 1,6 

De economische groei lag in 1995 met 1 ,2% beduidend onder de trendgroei, 
hierdoor werd de reeds bestaande negatieve output gap nog uitgediept. Door de 
hoge groei in 1997 (3,4%) reduceerde de output gap gevoelig. In 1999 stabiliseerde 
hij zich op het niveau van 1998. Bij een geraamde groei van 3,9% in 2000 zou de 
output gap in dat jaar volledig worden gedicht. Dit betekent dat voor 2000 de 
gerealiseerde saldi ook gelijk zijn aan de cyclisch gecorrigeerde saldi. 

9 De structurele of conjunctureel gecorrigeerde saldi worden berekend door het effectief gerealiseerde 
saldo te verminderen met het product van de output gap en een elasticiteitscoëfficiënt die de 
gevoeligheid van de overheidsfinanciën voor een verandering in de economische groei weergeeft. Hier 
wordt uitgegaan van de door de OESO gehanteerde coëfficiënt van 0,61 (zie website 
http://www.oecd.org:eco/Sources-and-Methods:structural_budget_calculation.htm). De output gap werd 
overgenomen uit de herfstvooruitzichten van de Europese Commissie. 
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Gezien de verschillen die kunnen optreden in de berekening van de output gap en 
de conjunctuurgezuiverde saldi afhankelijk van de gehanteerde methode en 
hypothesen, moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden. Het is dan ook niet zozeer de absolute waarde dan wel de richting waarin 
de cyclisch gecorrigeerde saldi evolueren die van belang zijn. Met het nodige 
voorbehoud inzake de cijfers kan men dus stellen dat na uitzuivering van de 
conjunctuurinvloed de twee laatste jaren de saneringsinspanning is gestopt, en er 
eerder een (zij het beperkte) procyclische stimulans uitgaat van het primair saldo.(10) 

Op zich hoeft deze vaststelling geen verwondering te wekken. Tussen 1998 en 
2000 zijn de bijdrageverminderingen toegenomen van 66,6 miljard BEF tot 120,1 
miljard BEF. Daarnaast werden ook op fiscaal gebied een aantal maatregelen 
genomen die progressief uitwerking hebben, (de herinvoering van de volledige 
indexering, de afbouw van de crisisbijdrage, een betere afstemming van de 
bedrijfsvoorheffing op de uiteindelijke verschuldigde belasting, ... ). Deze 
maatregelen langs de ontvangstenzijde werden niet volledig gecompenseerd door 
uitgavenbeperkingen, zodat er per saldo een lichte procyclische impact uitgaat van 
de begroting. Trouwens in de initiële begroting 2000 was ook uitgegaan van een 
verslechtering van het primair saldo van 6,2% van het BBP in 1999 tot 6,0%. 

1.3. Evoluties tussen 1995-2000; de Belgische overheidsfinanciën in een 
internationaal perspectief 

In het kader van de EMU worden de prestaties van een lidstaat nog meer dan 
vroeger afgemeten aan de globale prestaties van de EUR-12. Hieronder worden in 
grafiek 1 en 2 de Belgische prestaties inzake vorderingensaldo en schuldgraad 
vergeleken met deze van de EUR-12. Voor de periode 1997-2000 wordt gewerkt 
met de gegevens zoals deze door de lidstaten eind februari 2001 aan de Europese 
Commissie werden meegedeeld.(11) 

Het vorderingentekort van de Gezamenlijke Overheid was in de periode 1995-1999 
zonder onderbreking kleiner dan het gemiddelde van "Euroland". Het verschil was in 
1998 opgelopen tot 1 ,2 procentpunt BBP. Nadat het in 1999 reeds gehalveerd was, 
is het in 2000 volledig verdwenen. De EUR-12 realiseren in 2000 een 
vorderingenoverschot van 0,3% van het BBP. België doet het met een evenwicht 
dus schijnbaar slechter dan het gemiddelde van de EUR-12. Gemiddeld lijken de 
andere lidstaten in 2000 een grotere verbetering van het vorderingentekort te 
boeken dan België. Maar deze evolutie is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de 
opbrengsten van de verkopen van UMTS-Iicenties die een aantal lidstaten in 2000 
realiseerden.(12) Volgens berekeningen van de Europese Commissie zou de UMTS
Iicenties het saldo van de Eurozone met ongeveer 1,1 procentpunt BBP verbeterd 
hebben. Exclusief deze uitzonderlijke opbrengst bedraagt het geraamde tekort voor 
de Eurozone 0,8% BBP, en scoort België met een evenwicht nog altijd merkelijk 
beter. 

10 Zie ook voetnoot 3. 

11 Persbericht Eurostat nr. 29/2001 van 14 maart 2001. 

12 Het betreft onder meer: Duitsland, Spanje, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en het VK. 
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Grafiek1 

Evolutie van het vorderingensaldo in België en de 
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Voor de schuldgraad zijn slechts gegevens beschikbaar vanaf 1996. Over de 
beschouwde periode is de schuldgraad van de EUR-12 gedaald van 75,4% van het 
BBP tot 69,7%. De daling van de Belgische schuldgraad was meer uitgesproken 
van 130,5% van het BBP tot 110,9%. Het verschil met het gemiddelde van de EUR-
12 is gedaald van 55,1 procentpunt in 1996 tot 41 ,2 procentpunt in 2000. 

Grafiek 2 
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1.4. De determinanten van het saldo (Gezamenlijke Overheid) 

1.4.1. De overheidsentvangsten 

Nadat de ontvangstenratio in 1999 nog lichtjes opgelopen was tot 48,0%, kent hij in 
2000 een kleine knik en valt terug op het niveau van 1998 (47,9%). Zowel de 
evolutie van de fiscale en parafiscale ontvangsten als van de niet-fiscale 
ontvangsten is hiervoor verantwoordelijk. Op middellange termijn valt op dat de 
ontvangstenratio in 2000 nog altijd 1 ,3 procentpunt BBP hoger ligt dan in 1995, en 
dat dit verschil uitsluitend toe te schrijven is aan de fiscale druk, die vooral in de 
periode 1995-1998 sterk gestegen is in de aanloop naar de Muntunie. 

TabeiS 
De evolutie van de ontvangsten van de Gezamenlijke Overheid 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 

Fiscale 29,3 29,8 30,4 30,9 30,9 31 '1 1,6 0,2 1,8 
Directe belastingen 16,7 16,7 17,1 17,6 17,2 17,3 0,9 -0,3 0,6 

Particulieren 14,1 13,8 14,0 14,0 13,7 13,8 -0,1 -0,2 -0,3 
Vennootschappen 2,6 2,8 3,1 3,6 3,4 3,5 1,0 -0,1 0,8 
Andere 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Indirecte belastingen 12,2 12,7 12,9 12,9 13,3 13,3 0,7 0,4 1,1 
Kapitaalbelastingen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,0 0,1 0,1 

Parafiscale 14,8 14,7 14,6 14,5 14,5 14,2 -0,3 -0,3 -0,6 
Fiscale en parafiscale 44,1 44,5 45,0 45,5 45,4 45,3 1,3 -0,1 1,2 
Niet-fiscale 2,5 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 0,0 0,1 0,1 
Totale ontvangsten 46,6 47,2 47,7 47,9 48,0 47,9 1,3 0,0 1,3 

p.m. fiscale en parafiscale druk inclusief EG 45,2 45,5 46,1 46,5 46,4 46,3 1,2 -0,1 1,1 

Na een stabilisatie in 1999 op het niveau van 1998 (30,9%) is het belang van de 
fiscale ontvangsten in % van het BBP in 2000 opnieuw lichtjes gestegen tot 31,1 %. 
De in 2000 vastgestelde beperkte stijging van de fiscale druk komt volledig op 
rekening van de directe belastingen. Deze evolueren van 17,2% van het BBP in 
1999 tot 17,3% in 2000. 

De directe belastingen ten laste van de vennootschappen hebben de zes voorbije 
jaren een sterke groei gekend, die enkel in 1999 werd onderbroken. Over de 
periode 1995-2000 is het belang van de directe belastingen betaald door 
vennootschappen toegenomen van 2,6% van het BBP tot 3,5%. Na de terugval in 
1999 die onder meer aan de impact van de dioxinecrisis kan toegeschreven worden, 
werd in 2000 opnieuw aangesloten bij deze stijgende trend. 
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Ook het belang van de directe belastingen ten laste van particulieren is in 2000 nog 
lichtjes toegenomen. Er waren in 2000 twee tegengestelde krachten werkzaam. 
Enerzijds zijn er in het recent verleden een aantal maatregelen ter stabilisering (de 
herinvoering van de volledige indexering) en verlaging (de geleidelijke afbouw van 
de aanvullende crisisbijdrage, het beter afstemmen van de tarieven van de 
bedrijfsvoorheffing op de uiteindelijk verschuldigde belasting, ... ) van de fiscale druk 
genomen. Anderzijds is in 2000 de loonmassa, vooral onder invloed van de 
toename van de tewerkstelling, sterk gestegen. De negatieve impact van de 
maatregelen woog dus niet op tegen de sterke stijging van de belastbare basis 
gekoppeld aan de progressiviteit van het stelsel. 

Na een forse toename in 1999 hebben de indirecte belastingen zich in termen van 
het BBP gestabiliseerd op 13,3%. Dit staat toch voor een nominale groei van goed 
5,2%. Een aantal elementen hebben de evolutie van de indirecte belastingen 
ondersteund, onder meer: de gevoelige prijsstijging van de aardolieproducten, een 
proportioneel sterkere groei van de consumptie van producten onderworpen aan het 
BTW-tarief van 21%. 

De sociale bijdragen zijn in 2000 in nominale termen met 3,1% gestegen. Hun 
aandeel in het BBP is hierdoor gedaald van 14,5% tot 14,2%. Op basis van de voor 
2000 geraamde bijkomende kost van de bijdrageverminderingen (42,0 miljard BEF) 
in het werknemerstelsel was de Regering bij de begrotingscontrole nog uitgegaan 
van een verwachte stijging van de ontvangsten uit bijdragen van 1 ,7%.(13) Het feit 
dat uiteindelijk de stijging bijna dubbel zo hoog ligt, is net als bij de directe 
belastingen ten laste van particulieren, toe te schrijven aan de relatief sterke groei 
van de loonmassa. 

De beperkte stijging van de fiscale druk wordt gecompenseerd door de daling van de 
parafiscale druk, per saldo wordt voor het tweede jaar op rij een beperkte (met 
0,1 procentpunt BBP) daling van de fiscale en parafiscale druk gemeten. Het 
integreren van de BTW en invoerrechten die aan de Europese Unie worden 
afgestaan in de fiscale en parafiscale druk wijzigt niets aan de beschreven tendens. 

De niet-fiscale ontvangsten kennen in termen van het BBP een lichte achteruitgang 
van 2,6% van het BBP tot 2,5%. Het wegvallen van de terugbetaling van de rnaribel
steun wordt gecompenseerd door een gevoelige stijging van de niet-fiscale 
ontvangsten van de Federale Overheid. 

13 Het betreft hier de geraamde stijging van de bijdragen van het werknemersstelsel en het sociaal statuut 
volgens de begrotingsdefinitie. Zowel qua periode als omschrijving zijn er verschillen met de 
omschrijving gehanteerd in de Nationale Rekeningen. Maar men kan veronderstellen dat de evolutie 
gelijklopend moet zijn. 
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1.4.2. De primaire uitgaven 

Nadat het aandeel van de totale primaire uitgaven in het BBP in 1999 was 
toegenomen tot 41 ,5%, is het in 2000 vrij sterk gedaald tot 40,9%. Hiermee werd de 
toename van 1999 meer dan gecompenseerd. Over de periode 1995-2000 zijn de 
primaire uitgaven in termen van het BBP met 0,7 procentpunt gedaald tot 40,9%. 
Het zijn uitsluitend de lopende primaire uitgaven die ingestaan hebben voor deze 
evolutie; het belang van de kapitaaluitgaven is lichtjes gestegen. 

In lopende prijzen stijgen de primaire uitgaven in 2000 met 3,8%. Rekening 
houdend met een inflatie van 2,5% bekomt men een stijging in constante prijzen van 
1 ,2%. Dit is de laagste toename sinds 1995 en ligt beduidend onder het gemiddelde 
over de periode 1995-2000 (2,0%). Deze beperkte reële groei volgt wel op de 
opvallend sterke stijging (met 3,3%) die in 1999 werd opgetekend. Over de laatste 
twee jaar bedraagt de gemiddelde reële toename van de primaire uitgaven bijgevolg 
2,3%. Het stijgingsritme van de lopende primaire uitgaven valt in 2000 samen met 
dit van de totale primaire uitgaven. Na een opvallende sprong in 1999 (die vooral 
samenhangt met de electorale cyclus op het niveau van de Lokale Overheden) is het 
groeiritme van de kapitaaluitgaven teruggevallen tot 1 ,9%. 

Met een reële groei van de primaire uitgaven in 2000 van 1 ,2% blijft men beduidend 
onder de 1 ,5% die in het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 werd gehanteerd als 
werkhypothese voor de periode 2001-2003. 

Tabe/9 
De evolutie van de primaire uitgaven van de Gezamenlijke Overheid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 
Evolutie in % van het BBP Verschil 

Totale primaire uitgaven 41,6 42,1 41,5 41,2 41,5 40,9 -0,4 -0,3 -0,7 
Lopende 38,9 39,4 38,5 38,3 38,3 37,8 -0,6 -0,6 -1,1 
Kapitaal 2,8 2,7 3,0 2,9 3,2 3,2 0,1 0,3 0,4 
(brutokapitaalvorming) 1,8 1,6 1,6 1,5 1,8 1,8 -0,2 0,3 0,1 

Evolutie in constante prijzen Gemiddelde groeivoet 

Totale primaire uitgaven 1,5 1,3 1,8 2,3 3,3 1,2 1,8 2,3 2,0 
Lopende 2,2 1,6 0,9 2,6 2,6 1,2 1,7 1,9 1,7 
Kapitaal -7,3 -2,1 16,0 -2,0 13,6 1,9 3,6 7,6 5,2 
(brutokapitaalvorming) -8,8 -8,3 2,0 0,4 19,4 4,7 -2,1 11,8 3,3 

Totale primaire uitgaven gecorrigeerd voor 
Mobilofonielicencies 1,8 1,3 1,6 2,5 3,1 1,2 1,8 2,2 1,9 
Eenmalige operaties 1,8 1,3 1,0 2,5 3,3 1,3 1,6 2,3 1,9 
BNP-bijdrage aan de EU 2,1 1,0 0,8 2,4 3,2 1,4 1,4 2,3 1,7 
Werkl., brugpensioen en loopbaanonderbr. 2,4 0,9 0,9 2,5 3,6 1,8 1,5 2,7 2,0 
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Om de onderliggende tendens in de evolutie van de primaire uitgaven scherper te 
kunnen aflijnen, werden een aantal correcties toegepast. In een eerste stap werden 
de primaire uitgaven gecorrigeerd voor de impact van de opbrengst van de 
mobilofonie-licenties. In de Nationale Rekeningen worden deze geboekt als een 
negatieve kapitaaluitgave. In het jaar van de ontvangst worden hierdoor de primaire 
uitgaven kunstmatig gedrukt. Dit was het geval in 1995 en 1996 voor 9,0 miljard 
BEF en in 1998 voor 8,0 miljard BEF. Aangezien noch in 1999 noch in 2000 
dergelijke operatie plaatsvond, worden de groeicijfers voor 2000 er niet door 
aangetast. Voor de voorgaande jaren ligt dit anders, zo wordt de hoge reële groei 
van de primaire uitgaven in 1999 gereduceerd bij toepassing van deze correctie. 

In een volgende stap werden de primaire uitgaven ook nog eens gecorrigeerd voor 
een aantal eenmalige operaties. Het gaat hier om: 

• de boeking als een andere kapitaaluitgaven van de participatie van de FPM in de 
NV HSTFIN in 1997 voor 22 miljard BEF; 

• de compensatie in 1998 ten belope van 23 miljard BEF door de Federale Overheid van 
de wisselkoersverliezen van de NMKN; 

• de uitgaven in het kader van de dioxinecrisis, die in de Nationale Rekeningen werden 
aangerekend op 1999 (17 miljard BEF); 

• de beslissing van de Federale Regering om een aantal toekomstige uitgaven reeds in 
2000 aan te rekenen (15,5 miljard BEF). 

Gezien de vergelijkbare omvang van deze operaties wordt ook hierdoor, op 1997 na, 
het initieel gemeten groeiritme niet fundamenteel aangetast. 

Aangezien de Federale Overheid zelf geen rechtstreekse impact heeft over de BNP
bijdrage aan de EG, werd ook deze uitgesloten uit de primaire uitgaven. Uit tabel 9 
valt af te lezen dat hierdoor de reële groei van de primaire uitgaven in 2000 met 
0,1 procentpunt toeneemt. Bij een laatste stap in de correctie werden de met de 
arbeidsmarkt verbonden uitgaven (werkloosheidsuitkeringen, brugpensioenen en 
loopbaanonderbreking) eveneens uitgesloten. Zowel voor 1999 als voor 2000 wordt 
hierdoor de groeivoet van de primaire uitgaven met ongeveer 0,4 procentpunt 
verhoogd. 

Er is nog een andere factor die de reële evolutie van de primaire uitgaven in 2000 
kan vertekend hebben. De uitgaven worden gedeflateerd met het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Niet alle primaire uitgaven van de overheid evolueren strikt 
gelijklopend met dit indexcijfer. De lonen en uitkeringen zijn gekoppeld aan de 
gezondheidsindex, die in 2000 minder snel gestegen is dan het indexcijfer der 
consumptieprijzen. Het mechanisme van de spilindex bouwt bovendien nog een 
zekere vertraging in. Zo bedraagt, rekening houdend met het effectieve tijdstip van 
de aanpassing van de lonen in de overheidssector, het prijseffect voor deze 
uitgavencategorie in 2000 slecht 1 ,5%, daar waar deze uitgavenmassa toch 
gedeflateerd wordt met 2,5%. Door een overschatting van het prijseffect voor een 
deel van de primaire uitgaven wordt de reële groei onderschat. 
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1.4.3. De ontwikkelingen op het vlak van de interestlasten 

De voorbije jaren hebben de interestlasten een aanzienlijke bijdrage geleverd tot de 
verbetering van het vorderingensaldo van de Gezamenlijke Overheid. Het gewicht 
van de interestlasten is over de periode 1995-2000 gedaald met 2,3 procentpunt 
BBP van 9,3% in 1995 tot 7,0% in 2000. Het grootste deel, ongeveer 1,5 
procentpunt is toe te schrijven aan de daling van de schuldgraad (zie verder) de 
overige 0,8 procentpunt komt voor rekening van de impliciete rente. 

Tabe/10 
De evolutie van de interestlasten van de Gezamenlijke Overheid 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 
A. Evolutie in % van het BBP Verschil 

Intrestlasten 9,3 8,9 8,0 7,7 7,2 7,0 -1,6 -0,7 -2,3 
Jaar op jaar wijziging -0,4 -0,9 -0,4 -0,5 -0,2 -1,6 -0,7 -2,3 
Verklarende factoren 

evolutie schuldgraad -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -1,0 -0,5 -1,5 
evolutie impliciete rente -0,1 -0,5 0,0 -0,3 0,1 -0,7 -0,2 -0,9 

Impliciete rente 7,1 6,8 6,5 6,4 6,2 6,3 -0,7 -0,1 -0,8 

Uit tabel 1 0 valt duidelijk af te lezen dat de hoger beschreven trend in 2000 minder 
uitgesproken is. De intrestlasten kenden "slechts" een daling met 0,2 procentpunt 
van het BBP; dit is aanzienlijk minder dan het gemiddelde over de voorbije 5 jaar. 
De impact van de dalende schuldgraad was vergelijkbaar met deze van de vorige 
jaren. Maar in tegenstelling met de voorgaande jaren heeft de impliciete interestvoet 
niet langer bijgedragen tot de daling van het gewicht van de interestlasten. Na jaren 
van continue daling veerde de impliciete rente in 2000 opnieuw op tot 6,3%. 

De evolutie van de impliciete rente wordt uiteraard bepaald door de algemene 
evolutie op de financiële markten. De toenemende inflatiedruk en de sterke 
conjunctuur in de eerste jaarhelft van 2000 hebben de monetaire autoriteiten 
aangezet tot een verstrakking van het monetair beleid. De ECB heeft in de loop van 
2000 haar belangrijkste tarieven opgetrokken met 175 basispunten. Zo werd het 
tarief voor de basisfinanciering in 6 stappen verhoogd van 3,0 tot 4, 75%. De daling 
van de langetermijnrente wijst er op dat de inflatievrees op de financiële markten in 
de loop van 2000 is weggeëbd. Ook de gunstige positie van de overheidsfinanciën 
heeft ongetwijfeld deze evolutie versterkt. Het brutorendement van de referentie
OLO bereikte begin 2000 een hoogtepunt (5,79%) en is in de loop van 2000 gestaag 
gedaald (tot 5,28% in december). Deze ontwikkelingen op de financiële markten 
hebben geleid tot een verhoging van de impliciete rente op de overheidsschuld. 
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1.5. De evolutie van de schuldgraad(14) 

De jaarlijkse evolutie van de schuldgraad is het resultaat van het complexe 
samenspel van vier factoren ( 15): 

• het differentieel tussen de impliciete rentevoet en de BBP-groei; 
• de schuldgraad op het einde van het vorige begrotingsjaar; 
• het primaire saldo; 
• de exogene aanpassingen, dit zijn verrichtingen die de overheidsschuld beïnvloeden 

zonder het vorderingensaldo te beïnvloeden. 

De schuldgraad vervolgde in 2000 zijn dalend pad en evolueerde van 116,4% van 
het BBP in 1999 tot 110,9% in 2000. Dit is ongeveer anderhalf procentpunt lager 
dan het in het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 vooropgestelde niveau van 112,4%. 
Men kan echter niet zonder meer beide cijfers vergelijken. Onder meer door het 
opnemen van de schuld van ALESH in de statistieken van de overheidsschuld werd 
het schuldconcept aangepast.(16) Maar ook indien men redeneert in groeivoeten 
werd in 2000 de doelstelling van het Stabiliteitsprogramma gehaald. Dit voorzag 
immers een daling van de schuldgraad met 2,5 procentpunt. Met een reductie van 
5,5 procentpunt wordt de doelstelling ruimschoots overschreden. 

14 De cijfers weerhouden voor de overheidsschuld zijn deze zoals eind februari meegedeeld aan de 
Europese Commissie. De voor 2000 in de notificatie opgenomen schuld (en de eruit afgeleide 
schuldgraad) ligt iets lager dan de in het Jaarverslag van de Nationale Bank van België gepubliceeerde 
raming. 

15 De gebruikte formule is de volgende: Eindschuldgraad beginschuldgraad + 
beginschuldgraad * (reële impliciete rentevoet - reële BBP-groeivoet) (1 + reële BBP-groeivoet) -
primair overschot + stock·flow aanpassingen 

16 Het effect op de schuldgraad van deze aanpassing evolueert van 3,3% van het BBP in 1990 tot 1,7% in 
2000. 
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Tabel11 
Macro-financiële gegevens en determinanten van de evolutie van de schuldgraad 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 

Schuldgraad 134.4 130.5 125.3 119,8 116.4 110,9 -14.6 -8,9 -23.5 
Variatie 2.9 -3.9 -5.3 -5.5 -3,4 -5.5 -14,6 -8.9 -23,5 
Endogene verandering -1.4 0.6 -4.1 3.9 -3.7 -5.8 -7,4 -9.4 -16.8 
Exogene veranderingen -1.4 -4.5 -1.2 -1.5 0.3 0.3 -7.2 0,6 -6.6 
Enkele technische parameters Gemiddelde 

Impliciete rente 7.1 6.8 6.5 6,4 6.2 6,3 6.7 6,3 6,5 
Nominale BBP-groei 4.4 2.4 4.8 4,1 3.8 5,2 3.9 4.3 4.1 
Nominaal differentieel 2.7 4.4 1.7 2.3 2,5 1.1 2.8 1.9 2.4 
Voor stabilisatie vereist primair saldo 3,5 5.8 2.1 2.8 2.8 1,2 3.5 2.3 3,0 
Werkelijk primair saldo 5.0 5.1 6.1 6.7 6.5 6.9 5.7 6.7 6.1 

(a) Het betreft hier een nettoresiduair saldo, dat zowel elementen buiten vorderingensaldo bevat 
die hebben bijgedragen tot de stijging van de openbare schuld (kredietverleningen en 
deelnemingen, ritmeverschillen tussen de begrotingsaanrekeningen en de kasuitgaven, 
enz ... ), als verschillende andere correctiefactoren tussen het NFS van de Schatkist en de 
verandering van de schuld van de Schatkist (IMF-certificaten, wisselkoersverschillen, enz ... ), 
en tenslotte andere uitzonderlijke elementen buiten vorderingensaldo die hebben bijdragen tot 
de vermindering van deze schuldgraad (privatiseringen, goudoperatie ... ) . 

Ook hier heeft de hoge groei een handje toegestoken. Ondanks de beperkte stijging 
van de impliciete rente viel het differentieel tussen de rente en de nominale groei 
terug tot 1,1 procentpunt. Dit is een sleutelfactor voor de bepaling van de interne 
dynamiek van de schuld. Samen met het niveau van de overheidsschuld in het 
voorgaande jaar is deze factor bepalend voor het niveau van het primair saldo dat 
vereist is voor de stabilisatie van de schuldgraad. Dit bereikte met 1 ,2% BBP, zijn 
laagste niveau over de voorbije 1 0 jaar. Het gerealiseerd primair saldo (6,9% BBP) 
zorgde bijgevolg voor een endogene reductie van de schuldgraad met 5,8% van het 
BBP. 

De exogene factoren hebben per saldo een schuldgraadverhogend effect 
(0,3 procentpunt) en beperken de uiteindelijke vermindering van de schuldgraad tot 
5,5 procentpunt. Privatiseringsoperaties hebben in 2000 geen bijdrage geleverd tot 
de afbouw van de overheidsschuld. De negatieve impact van de exogene factoren 
wordt vooral verklaard door de geboekte uitgifte- en de wisselverschillen. 

De in 1994 ingezette daling van de schuldgraad heeft zich ook in 2000 doorgezet. 
Over een periode van vijf jaar (1995-2000) werd de schuldgraad met 
23,5 procentpunt gereduceerd. Ruim 70% van deze vermindering is direct toe te 
wijzen aan het gevoerde begrotingsbeleid. Een kleine 30% komt op rekening van de 
zogenaamde exogene factoren; vooral in 1996 hebben deze bijgedragen tot de 
vermindering van de schuldgraad. De twee laatste jaren hebben zij echter een 
schuldgraadverhogend effect. 
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2. De ontwikkelingen per grote Entiteit 

2. 1. Vergelijkende analyse van de saldi van de twee grote Entiteiten 

Tabe/12 

Realisaties per grote Entiteit en per subsector 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 
Entiteit I 
Primair saldo 4,6 4,5 5,3 5,7 5,5 6,1 1 '1 0,4 1,5 

vgl. stabiliteitsprogramma 4,8 5,2 
Interesten 8,5 8,0 7,3 7,0 6,5 6,4 -1,5 -0,6 -2,1 

vgl. stabiliteitsprogramma 6,6 6,3 
Vorderingensaldo -3,9 -3,6 -2,0 -1,3 -1 '1 -0,2 2,6 1,0 3,6 

vgl. stabiliteitsprogramma -1,7 -1 '1 

Federale Overheid 
Primair saldo 4,6 4,6 4,8 5,3 4,8 5,6 0,7 0,3 1,0 
Interesten 8,4 8,0 7,3 7,0 6,5 6,3 -1,5 -0,6 -2,1 
Vorderingensaldo -3,8 -3,4 -2,4 -1,7 -1,7 -0,7 2,2 1,0 3,1 

Sociale Zekerheid 
Vorderingensaldo 0,0 -0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,1 0,5 

Entiteit 11 
Primair saldo 0,4 0,7 0,8 1,0 1,1 0,8 0,7 -0,2 0,5 

vgl. stabiliteitsprogramma 1,3 0,9 
Interesten 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 -0,1 -0,1 -0,2 

vgl. stabiliteitsprogramma 0,7 0,7 
Vorderingensaldo -0,5 -0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,8 -0,1 0,7 

vgl. stabiliteitsprogramma 0,7 0,2 

Gemeenschappen en Gewesten 
Primair saldo -0,4 -0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,9 -0,1 0,8 
Interesten 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 

Vorderingensaldo -0,8 -0,4 -0,1 0,2 0,3 0,1 1,0 -0,1 0,9 

Lokale Overheden 
Primair saldo 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 -0,3 0,0 -0,3 

Interesten 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,0 -0,1 

Vorderingensaldo 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,2 
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In de periode 1995-2000 werd het vorderingentekort van 4,3% van het BBP van de 
Gezamenlijke Overheid volledig weggewerkt. Dit komt voor goed 80% op rekening 
van Entiteit I (3,6 procentpunt), en ongeveer 20% (0,7 procentpunt) van Entiteit 11. 
Entiteit I wist zijn vorderingentekort af te bouwen van 1,1% van het BBP in 1999 tot 
0,2% in 2000. Het vorderingenoverschot van Entiteit 11 kende een terugval van 0,4% 
van het BBP in 1999 tot 0,2% in 2000. 

Zoals hoger reeds aangegeven zijn het de resultaten van Entiteit I die 
verantwoordelijk zijn voor de in 2000 ten opzichte van het Stabiliteitsprogramma 
opgebouwde voorsprong. De uiteindelijke resultaten inzake primair saldo waren in 
1999 aanzienlijk beter dan de uitgangspunten opgenomen in het 
Stabiliteitsprogramma 2000-2003. Het gerealiseerd primair saldo bedroeg in 1999 
5,5% van het BBP, ten opzichte van 4,8% in het Stabiliteitsprogramma 2000-2003. 
De op basis van de resultaten 1999 verworven voorsprong werd in 2000 
geconsolideerd en zelfs nog verder uitgediept. Door een combinatie van gunstige 
conjunctuur en het hanteren van voorzichtige hypothesen bij de begrotingsopmaak 
werd het differentieel met het Stabiliteitsprogramma opgevoerd tot 0,9% van het 
BBP. De interestlasten stemmen, op een beperkte afwijking van 0,1% van het BBP 
na, overeen met de ramingen gehanteerd in het Stabiliteitsprogramma. 

Voor Entiteit 11 waren de uiteindelijke realisaties in 1999 ongeveer 0,3 procentpunt 
gunstiger dan geraamd bij de opmaak van het Stabiliteitsprogramma 2000-2003. 
Deze voorsprong werd in 2000 echter volledig prijsgegeven. Op het niveau van het 
primair saldo liggen de resultaten zelfs iets onder de ramingen. Maar dit werd 
goedgemaakt door de lager dan voorziene interestlasten, zodat op het niveau van 
het vorderingensaldo de in het Stabiliteitsprogramma ingeschreven overschot van 
0,2% van het BBP werd gehaald. Met een beperkt overschot van 0,1% van het BBP, 
presteren de Gemeenschappen en Gewesten nog altijd beter dan het in het 
Stabiliteitsprogramma 2000-2003 veronderstelde evenwicht. 
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2.2. De ontvangsten 

Vanaf 1989 zijn de ontvangsten van Entiteit 11 in % van het BBP ononderbroken 
gestegen. In 2000 werd deze trend onderbroken. De totale ontvangsten zijn immers 
gedaald van 16,6% van het BBP in 1999 tot 16,3% in 2000. Deze knik is uitsluitend 
toe te schrijven aan de volgens de Bijzondere Financieringswet aan de 
Gemeenschappen en Gewesten door te storten BTW en personenbelasting. Door 
de wijze van berekening hinken deze middelen in 2000 achterop ten aanzien van de 
nominale BBP-groei. De in 2000 aan de Gemeenschappen en Gewesten over te 
dragen personenbelasting en BTW werden overeenkomstig de bepalingen van de 
BFW berekend op basis van de macro-economische parameters van 1999.(17) De 
effectief in 2000 door te storten middelen werden ook gedrukt door een negatief 
afrekeningssaldo voor 1999. Bovendien was het niveau van 1999 beïnvloed door de 
doorstorting van 6,1 miljard BEF aan de Gemeenschappen ter regularisering van de 
BTW-middelen naar aanleiding van de herziening van de bevolkingsstatistieken. De 
andere ontvangsten zijn in 2000 gestegen van 6,8% van het BBP tot 6,9%. Dit is 
niet zozeer het resultaat van de eigen ontvangsten, zowel de eigen fiscale als niet
fiscale ontvangsten stabiliseren zich in % van het BBP; maar wel van de evolutie van 
de andere budgettaire transfers van Entiteit I. 

Ongeveer 70% van de middelen van Entiteit 11 bestaan uit overdrachten van 
Entiteit I. In 1995 bedroeg het aandeel 69,4%, sindsdien is het lichtjes gedaald tot 
67,9%. De eigen ontvangsten staan dus maar voor ongeveer 30% van de totale 
ontvangsten. Binnen de eigen ontvangsten is vooral het belang van de fiscale 
ontvangsten toegenomen. Tussen 1995 en 2000 zijn deze ontvangsten toegenomen 
van 3,2% van het BBP tot 3,5%. Daar waar de eigen niet-fiscale ontvangsten 
toegenomen zijn van 1,6% van het BBP tot 1 ,7%. 

Uit tabel 10 kan worden afgeleid dat de daling van de ontvangstenratio in 2000 quasi 
integraal tot uiting kwam in een vermindering van het primair overschot. 

De ontvangstenratio van Entiteit I kent na een daling in 1999 (0,3 procentpunt), 
opnieuw een groei van 0,2 procentpunt BBP in 2000, en komt op een fractie na terug 
op het niveau van 1998. Dit ligt ruim 1 ,6 procentpunt hoger dan het laagste niveau 
van de voorbije 10 jaar (31 ,7 % in 1992). De opgetekende stijging van de 
ontvangstenratio is uitsluitend toe te schrijven aan de evolutie van de fiscale 
ontvangsten. Deze nemen toe van 17,7% van het BBP in 1999 tot 18,2%. Na een 
stabilisatie in 1999 op 14,5% van het BBP is de ratio van de parafiscale ontvangsten 
in 2000 gedaald tot 14,2%. De niet-fiscale ontvangsten lopen terug van 1 ,0% van 
het BBP tot 0,9% en vallen terug op het niveau van 1998. De niet-fiscale 
ontvangsten waren in 1999 gunstig beïnvloed door het inschrijven van de 
terugvordering van de Maribelsteun. 

17 Een reële BNI-groei en een stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen van respectievelijk 1,8 en 
1,12%. 
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De evolutie van de fiscale ontvangsten van Entiteit I wordt naast de evolutie van de 
globale fiscale ontvangsten die deze Entiteit int, ook beïnvloed door de omvangrijke 
overdrachten van fiscale ontvangsten naar Entiteit 11. Zo is de in 2000 vastgestelde 
stijging van de fiscale ontvangsten van Entiteit I met 0,5 procentpunt BBP, voor 
0,4 procentpunt toe te schrijven aan de evolutie van de aan andere overheden over 
te dragen fiscale ontvangsten. Naast de volgens de BFW aan de Gemeenschappen 
en Gewesten over te dragen personenbelasting en BTW bevatten deze ook de in het 
kader van de veiligheidscontracten aan de RSZPPO gestorte bedragen. 

Tabe/13 
Ontvangsten en uitgaven per grote Entiteit -

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 
A. Entiteit I 
Totale ontvangsten (a) 32,7 32,9 33,2 33,4 33,1 33,3 0,7 0,0 0,7 

Fiscale 16,9 17,1 17,5 17,9 17,7 18,2 1,1 0,2 1,3 
Parafiscale 14,8 14,7 14,6 14,5 14,5 14,2 -0,3 -0,3 -0,5 
Andere 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 0,9 -0,1 0,0 -0,1 

Primaire uitgaven 28,0 28,5 27,9 27,6 27,7 27,2 -0,4 -0,4 -0,8 
Finale 26,5 26,9 26,3 26,0 26,1 25,6 -0,5 -0,5 -0,9 

Federale Overheid 7,7 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 0,0 0,0 0,0 
Sociale Zekerheid 18,8 19,0 18,4 18,3 18,2 17,9 -0,5 -0,4 -0,9 

B. Entiteit 11 
Totale ontvangsten (a) 15,6 16,0 16,1 16,3 16,6 16,3 0,6 0,0 0,6 

Transferten Entiteit I 10,9 11,0 11,2 11,3 11,4 11,0 0,4 -0,2 0,2 
Bijzondere financieringswet (b) 9,3 9,4 9,6 9,6 9,8 9,4 0,3 -0,3 0,1 
Andere transferten 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 0,1 0,0 0,1 

Eigen ontvangsten 4,8 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 0,2 0,2 0,4 
Fiscale en parafiscale 3,2 3,3 3,4 3,3 3,5 3,5 0,2 0,2 0,4 

Finale primaire uitgaven 15,1 15,2 15,2 15,2 15,4 15,4 0,0 0,2 0,2 
Gemeenschappen en Gewesten 9,5 9,5 9,6 9,5 9,6 9,6 0,1 0,0 0,1 
Lokale Overheden 5,7 5,7 5,6 5,6 5,8 5,8 0,0 0,2 0,1 

(a) Opmerking : de som van de totale ontvangsten van de Entiteiten I en 11 is groter dan de totale 
ontvangsten van de Gezamenlijke Overheid (zie tabel 6) omdat de netto-overdrachten 
vanwege Entiteit I, die in deze tabel deel uitmaken van de ontvangsten van Entiteit 11, 
weggeconsolideerd worden op het niveau van de Gezamenlijke Overheid. 

(b) Gedeelde en samengevoegde belastingen (PB+BTW). 
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2.3. De primaire uitgaven 

Nadat in 1999 het belang van de primaire uitgaven van Entiteit I was opgeveerd, 
werd het in 2000 sterk gereduceerd tot 27,2% van het BBP. Zowel de totale als de 
finale primaire uitgaven kennen in termen van het BBP een daling van ongeveer 0,5 
procentpunt. Dit zowel als gevolg van de beperkte reële stijging van de uitgaven, als 
van de toename van het BBP (noemereffect). Over de periode 1995-2000 is het 
belang van de finale primaire uitgaven met liefst 0,9 procentpunt BBP gedaald. 
Deze daling komt volledig op rekening van de uitgaven van de Sociale Zekerheid. 

De finale primaire uitgaven van Entiteit 11 hebben zich in 2000 gestabiliseerd op het 
niveau van 1999 (15,4% van het BBP). Deze stabilisatie volgt wel op een stijging 
met 0,2 procentpunt BBP in 1999. In 1999 zijn de finale primaire uitgaven van de 
Lokale Overheden gestegen van 5,6% van het BBP tot 5,8%. 

Tabel 14 geeft de ontwikkelingen van de finale primaire uitgaven in reële termen 
weer. De reële groei van de finale primaire uitgaven van de Gezamenlijke 
Overheid is tussen 1996 en 1999 stelselmatig gestegen van 1 ,3% tot 3,3%. Deze 
tendens wordt zelfs nog versterkt indien men de primaire uitgaven uitzuivert voor de 
BNP-bijdrage aan de EU en de uitgaven voor werkloosheid. In 2000 is dit groeiritme 
vrij drastisch teruggevallen tot 1 ,2% en na correctie voor de BNP-bijdrage en de 
arbeidsmarktgebonden uitgaven tot 1 ,7%. Over de periode 1995-2000 wordt een 
gemiddelde groei van de primaire uitgaven opgetekend van 2,0%. Zoals hoger 
reeds aangegeven kan de groei van de primaire uitgaven na 1997 niet verklaard 
worden door een aantal eenmalige operaties, deze hadden de laatste vier jaar 
ongeveer eenzelfde omvang en beïnvloeden dus wel het niveau van de primaire 
uitgaven, maar niet de groei. 

Het reële groeiritme van de primaire uitgaven van Entiteit I (0, 7%) ligt in 2000 
beduidend lager dan dit van Entiteit 11 (2,2%). Nadat men de primaire uitgaven van 
Entiteit I uitgezuiverd heeft voor de BNP-bijdrage aan de EU en de 
arbeidsmarktgebonden uitgaven wordt dit verschil gehalveerd. Bekeken over een 
periode van 5 jaar ligt met 1 ,6% de gemiddelde groei van de finale primaire uitgaven 
van Entiteit I een vol procentpunt onder dit van Entiteit 11. 
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Tabel14 

Evolutie van de finale primaire uitgaven in constante prijzen 

Jaarlijkse variatie in constante prijzen Gemiddelde 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 

Gezamenlijke Overheid 1,5 1,3 1,8 2,3 3,3 1,2 1,8 2,3 2,0 
Excl. BNP-bijdrage EU en werkloosheid 2,2 0,9 1,9 2,3 3,7 1,7 1,7 2,7 2,1 

Entiteit I 1,5 1,6 1,1 1,9 2,7 0,7 1,6 1,7 1,6 
Excl. BNP-bijdrage EU en werkloosheid 2,6 1,0 1,1 2,0 3,2 1,4 1,4 2,3 1,7 

Entiteit 11 1,5 0,8 3,1 2,8 4,4 2,2 2,2 3,3 2,6 

3. De ontwikkelingen binnen de grote Entiteiten 

3. 1. De ontwikkelingen binnen Entiteit I 

3.1.1. De Federale Overheid 

Het vorderingentekort van de Federale Overheid is teruggebracht van 3,8% van het 
BBP in 1995 tot 0, 7% in 2000. Over de voorbije 5 jaar werd het vorderingensaldo 
bijgevolg met gemiddeld 0,6 procentpunt BBP per jaar gereduceerd. Na een 
stilstand in de afbouw van het tekort in 1999, werd in 2000 weer aangeknoopt met 
deze trend. In feite was, indien men de Gemeenschappen en Gewesten als één 
overheidssector beschouwt, in 2000 de Federale Overheid nog de enige sector met 
een tekort. 

De globale vermindering van het vorderingensaldo met 3,1 procentpunt BBP is voor 
ongeveer 1 /3 toe te schrijven aan de evolutie van het primair saldo. Het primair 
overschot steeg van 4,6% van het BBP in 1995 tot 5,6% in 2000. 

Om de fundamentele tendensen van de ontvangsten van de Federale Overheid 
beter te kunnen inschatten wordt er een onderscheid gemaakt tussen de 
ontvangsten vóór transfers aan andere overheden en de eigenlijke eigen 
ontvangsten. Immers een belangrijk deel van de door de Federale Overheid geïnde 
fiscale ontvangsten wordt getransfereerd naar de Gemeenschappen en Gewesten 
en de Sociale Zekerheid.(18) 

18 In tegenstelling tot de begrotingsoptiek, worden in de Nationale Rekeningen de ontvangsten aan 
gewestelijke belastingen die doorgestort worden aan de Gewesten rechtstreeks als een ontvangst 
geboekt voor deze laatste. 
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De ontvangsten vóór transfers van de Federale Overheid zijn gestaag toegenomen 
van 27,3% van het BBP in 1995 tot 28,4% in 1998. In 1999 werd deze trend 
doorbroken, en werd er voor het eerst sinds 1992 opnieuw een daling opgetekend 
van de ontvangstenratio. In 2000 is de ontvangstenratio opnieuw gestegen tot het 
niveau dat hij in 1999 had bereikt. In reële termen zijn de ontvangsten in 2000 met 
3,5% gestegen dat is meer dan het dubbele van 1999 (1 ,7%). 

Het belang van de aan andere overheden over te dragen fiscale ontvangsten is in 
2000 gedaald van 11 ,3% van het BBP tot 11 ,0%. Door toedoen van de onder punt 
2.2. beschreven mechanismen stijgt de in 2000 aan de Gemeenschappenen 
Gewesten over te dragen personenbelasting en BTW slechts met 6,8 miljard BEF. 
Uitgedrukt in % van het BBP dalen de overdrachten aan de Gemeenschappen en 
Gewesten van 9,8 tot 9,4%. 

De aan de Sociale Zekerheid over te dragen middelen bevatten naast de traditionele 
alternatieve financiering ook het saldo van de bijzondere bijdrage voor sociale 
zekerheid die door de Federale Overheid wordt ingehouden en doorgestort aan de 
Sociale Zekerheid. Het totaal van deze middelen beloopt in 2000 1 ,6% van het BBP 
tegen 1,1% in 1994. 

Door de combinatie van de stijging van de totale ontvangsten en de beperkte groei 
van de aan andere overheden door te storten fiscale ontvangsten kennen de eigen 
ontvangsten van de Federale Overheid in 2000 een reële groei van 6,1 %. Hun 
belang in % van het BBP is opgelopen van 16,9% in 1999 tot 17,5% in 2000. Naast 
de eigen fiscale en parafiscale ontvangsten droegen ook de niet-fiscale ontvangsten 
bij tot de stijging van de eigen ontvangstenratio. 

De stijging van de eigen ontvangstenratio verklaart ruim de 3/4 (0,6 procentpunt) van 
de globale toename van het primair overschot (0,8 procentpunt) in 2000. 
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Tabe/15 
Realisaties op het niveau van de Federale Overheid 

(in % van het BBP) 

Niveau Verschil 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 

I. In % van het BBP 

Ontvangsten vóór transfers fiscale ontvangster 27,3 27,7 28,1 28,4 28,2 28,4 1 '1 0,0 1 '1 
Aan andere overheden getr. ontv. 10,4 10,7 11 ,0 11 '1 11,3 11,0 0,7 -0,1 0,6 

BFW 9.3 9,4 9,6 9,6 9,8 9,4 0,3 -0,3 0,1 
Sociale zekerheid 1 .1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 0,3 0,2 0,5 

Eigen ontvangsten 16,9 17,0 17,1 17,3 16,9 17,5 0,4 0,1 0,6 
fiscale en parafiscale 15,9 15,9 16,0 16,4 16,1 16,5 0,5 0,2 0,7 
andere 1 '1 1 '1 1 '1 1,0 0,7 0,9 -0,1 0,0 -0,1 

Totale primaire uitgaven 12,3 12,4 12,2 12,0 12,1 11 ,8 -0,3 -0,2 -0,5 
T ransters naar andere overheden 4,6 4,5 4,3 4,3 4,2 4,1 -0,3 -0.2 -0,4 
Finale primaire uitgaven 7,7 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 0,0 0,0 0,0 
Finale primaire uitgaven excl. BNP-bijdrage EU 7,5 7,4 7,5 7,3 7,4 7,3 -0,2 0,0 -0,2 

Primair saldo 4.6 4,6 4,8 5,3 4,8 5,6 0,7 0,3 1,0 
Intrestlasten 8,4 8,0 7,3 7,0 6,5 6,3 -1,5 -0,6 -2,1 

Vorderingensaldo -3,8 -3,4 -2,4 -1 '7 -1,7 -0,7 2,2 1,0 3,1 

11. % variatie in constante franken 

Ontvangsten vóór transfers fiscale ontvangster 3,0 1,7 4,5 4,3 1 '7 3,5 3,5 2,6 3,2 
Eigen ontvangsten 2,3 0,8 3,6 4,7 -0,1 6,1 3,0 3,0 3,0 

Totale primaire uitgaven -1,5 0,9 2,2 1,2 2,9 0,7 1,4 1,8 1,6 
Transfers naar andere overheden -2,8 0,1 -2,6 2,4 0,6 1,0 -0,1 0,8 0,3 
Finale primaire uitgaven -0,8 1,3 4,9 0,6 4,1 0,5 2,3 2,3 2,3 
Finale primaire uitgaven excl. BNP-bijdrage EU 0,5 -0,4 4,1 0,0 3,9 0,7 1,2 2,3 1,7 
Finale primaire uitgaven gecorrigeerd (a) 2,0 -0,4 -0,8 4,7 2,7 0,7 1 '1 1,7 1,4 

Interestlasten -1 '1 -4,8 -6,2 -1,2 -4,0 -0,4 -4,1 -2,2 -3,3 

(a) De correcties hebben betrekking op de mobilofonielicenties en een aantal eenmalige uitgaven. 

In 1999 kenden de primaire uitgaven van de Federale Overheid een, in historisch 
perspectief, opvallend sterke reële groei (2,9%). In 2000 is de reële groei van de 
primaire uitgaven teruggevallen tot 0,7%. Dit is de laagste peil van de periode 1996-
2000. In % van het BBP evolueerden de primaire uitgaven van 12,1% in 1999 tot 
11 ,8% in 2000. 

Gezien het belangrijk aandeel in de totale primaire uitgaven van de transfers naar 
andere overheden kan het beeld verfijnd worden door deze laatste af te zenderen, 
zodat men de finale primaire uitgaven bekomt. Het belang van de transfers is 
verminderd van 4,6% van het BBP in 1995 tot 4,1% in 2000. Deze evolutie is in 
eerste instantie toe te schrijven aan de beperking van de traditionele staatstoelage 
aan de sociale zekerheidsstelsels, en in tweede orde aan de transfers aan de 
Lagere Overheden. De evolutie van de transfers verklaart dus quasi volledig de 
over de periode 1995-2000 vastgestelde daling van de primaire uitgaven. De finale 
primaire uitgaven kenden in 2000 een reële groei van 0,5%. Na een correctie van 
de finale primaire uitgaven voor de BNP-bijdrage aan de EU en een aantal 
eenmalige uitgaven in de periode 1997-2000 klimt de reële groei weer op tot 0,7%. 
Er werd hoger reeds op gewezen dat de reële groei van de primaire uitgaven kan 
onderschat zijn door het hanteren van indexcijfer van de consumptieprijzen. 
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Gezien het overgrote deel van de schuld op Federaal niveau wordt aangehouden, 
wordt het saldo meer dan van de andere Entiteiten bepaald door de intrestlasten. 
De vaststellingen inzake interestlasten gemaakt op het niveau van de Gezamenlijke 
Overheid zijn ook van toepassing op de Federale Overheid. De interestlasten liepen 
terug van 6,5% van het BBP in 1999 tot 6,3% in 2000. Hoewel beduidend minder 
dan de voorgaande jaren leverden de interestlasten dus nog een bijdrage tot de 
verbetering van het vorderingensaldo. 

3.1.2. De Sociale Zekerheid 

Voor het vierde jaar op rij realiseert de Sociale Zekerheid een vorderingenoverschot 
Dit is in 2000 lichtjes teruggelopen van 0, 7% van het BBP tot 0,5%. De daling van 
de uitgaven (0,3 procentpunt BBP) was niet voldoende om deze van de ontvangsten 
(0,5 procentpunt BBP) te compenseren. 

De ratio van de uitgaven is, nadat hij in 1996 was opgeklommen tot een piek van 
19,1% van het BBP, de daaropvolgende jaren gestadig gedaald tot 18,0% in 2000. 
De prestaties nemen ongeveer 95% van de totale uitgaven voor hun rekening. De 
geschetste evolutie van de uitgaven is dan ook grotendeels te herleiden tot deze van 
de prestaties, waarvan de ratio zelfs nog iets sterker teruggelopen is. De reële groei 
van de uitgaven voor prestaties kent een erg grillig verloop. In 2000 wordt een groei 
geregistreerd van 0,6%. Na uitsluiting van de uitgaven voor werkloosheid, 
brugpensioen en loopbaanonderbreking is de reële groei van de prestaties 
opgelopen tot 2,4% in 1999 en 1,6% in 2000. 

Over de periode 1995-2000 bedroeg de gemiddelde reële groei van de uitgaven voor 
prestaties 1 ,2%. Zoals in grafiek 4 geïllustreerd wordt, zijn in hoofdzaak de uitgaven 
voor gezondheidszorgen verantwoordelijk voor deze stijging. Indien abstractie 
gemaakt wordt van de uitgaven voor gezondheidszorgen wordt de gemiddelde reële 
groei herleid tot 0,4%. In 2000 kenden de uitgaven voor gezondheidszorgen een 
reële groei van 3,4%. Exclusief de gezondheidszorgen zijn de uitgaven voor 
prestaties in 2000 in reële termen gedaald met 0,6%, vooral onder impuls van de 
met de arbeidsmarkt verbonden uitgaven die in reële termen met 5,0% dalen. 
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Grafiek 4 

Reële evolutie van de uitgaven voor prestaties 
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De ontvangstenratio van de Sociale Zekerheid valt in 2000 terug van 18,9% van het 
BBP tot 18,5%. De Sociale Zekerheid wordt voor een belangrijk deel gefinancierd uit 
transfers van de Federale Overheid. Deze nemen twee vormen aan. Enerzijds zijn 
er de traditionele staatstoelagen; deze zijn afgebouwd van 3,0% van het BBP in 
1995 tot 2,5% in 2000. Anderzijds werd deze vermindering gecompenseerd door de 
verhoging van de toegewezen ontvangsten; van 1,1% van het BBP tot 1 ,6%.(19) De 
eigen ontvangsten van de Sociale Zekerheid zijn gradueel verminderd van 14,7% 
van het BBP in 1995 tot 14,4% in 2000. Het belang van de sociale bijdragen, die het 
belangrijkste bestanddeel uitmaken van de eigen ontvangsten is verminderd van 
14,2% van het BBP tot 13,7%. Het aandeel van de sociale bijdragen in het BBP liep 
vooral in 2000 sterk terug. Bij de andere ontvangsten werd de terugstorting van de 
onterecht toegekende Maribelsteun (14,8 miljard BEF) in 1999 geboekt. Dit verklaart 
de plotse toename van deze ontvangsten in 1999, gevolgd door een terugval in 
2000. 

19 Deze bevatten naast de alternatieve financiering in enge zin ook de overdrachten van het saldo van de 
bijzondere bijdrage voor de Sociale Zekerheid. 
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Tabe/16 
Realisaties op het niveau van de Sociale Zekerheid 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 
I. In % van het BBP 

Totale ontvangsten 18,9 19,0 19,0 18,8 18,9 18,5 -0,1 -0,3 -0,4 

Transfers van de Federale Overheid 4,1 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 0,0 0,0 -0,1 

Waarvan 
budgettaire transfers 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,5 -0,3 -0,2 -0,5 

toegewezen ontvangsten 1 , 1 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 0,3 0,2 0,5 
Eigen ontvangsten 14,7 14,7 14,8 14,7 14,8 14,4 0,0 -0,3 -0,3 
Waarvan 

bijdragen 14,2 14,1 14,0 13,9 14,0 13,7 -0,2 -0,3 -0,5 
andere 0,6 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 0,2 0,0 0,2 

Primaire uitgaven 18,8 19,1 18,4 18,3 18,2 17,9 -0,5 -0,4 -0,9 
Prestaties 17,9 18,2 17,6 17,4 17,3 16,9 -0,5 -0,5 -1,0 

Prestaties exclusief werkl.,brugp., loopb. 15,1 15,4 14,9 14,8 14,8 14,6 -0,3 -0,2 -0,5 

Interestlasten 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vorderingensaldo 0,0 -0,2 0,5 0,4 0,7 0,5 0,4 0,1 0,5 

11. % variatie in constante franken 

Totale ontvangsten -0,4 0,8 3,1 2,2 3,5 0,0 2,0 1,7 1,9 
Transfers van de Federale Overheid -1,9 4,4 -0,1 1,5 3,4 0,9 1,9 2,2 2,0 
Budgettaire transfers -6,0 -1,8 -4,6 1,2 1,5 -3,5 -1,8 -1,0 -1,5 

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

bijdragen 0,0 -0,3 2,7 2,4 2,7 0,6 1,6 1,6 1,6 
Uitgaven 2,5 1,7 -0,5 2,5 2,2 0,9 1,3 1,5 1,4 

Prestaties 2,4 1,8 -0,5 2,3 1,7 0,6 1,2 1 '1 1,2 
Prestaties excusief werkl., brugp., loopb. 3,5 1,8 -0,3 2,7 2,4 1,6 1,4 2,0 1,6 

De financieringsstructuur van de Sociale Zekerheid blijft de laatste jaren vrij stabiel. 
De eigen ontvangsten staan voor ongeveer 78% van de middelen, de transfers van 
andere overheden voor 22%. Binnen de eigen ontvangsten is er wel een quasi 
continue afbrokkeling van de ontvangsten uit bijdragen. Deze wordt echter 
gecompenseerd door een aantal fiscale ontvangsten die in de Nationale Rekeningen 
rechtstreeks aan de Sociale Zekerheid worden aangerekend.(20) Indien men de 
tijdshorizon uitbreidt wordt wel een verschuiving vastgesteld. In 1989 stonden de 
eigen ontvangsten nog voor ca. 75% van de ontvangsten. In 2000 is dit aandeel 
opgelopen tot 78%. Daartegenover staat een afbrokkeling van de tussenkomst van 
de Federale Overheid (alternatieve financiering en staatstoelage). 

20 Het betreft hier onder meer heffingen op verzekeringspremies, de bijdrage op het zakencijfer van de 
farmaceutische industrie, de bijdrage ten laste van de vennootschappen, de rechtstreeks op het loon 
ingehouden bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid, overdrachten van de erkende private 
verzekeringsinstellingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen. 
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3.2. De ontwikkelingen binnen Entiteit 11 

3.2.1. De Gemeenschappen en de Gewesten 

In 1998 realiseerden de Gemeenschappen en Gewesten als geheel, voor het eerst 
sinds de staatshervorming van 1989, een vorderingenoverschot (ten belope van 
0,2% van het BBP). In 1999 werd dit overschot opgetrokken tot 0,3% van het BBP. 
Vooral door toedoen van een atypische ontvangstenontwikkeling is in 2000 het 
vorderingenoverschot gedaald tot 0,1% van het BBP. Hiermee werd de trendmatige 
verbetering van het vorderingensaldo van de Gemeenschappen en Gewesten, die 
zich vanaf 1995 had ingezet, onderbroken. De Gemeenschappen en Gewesten als 
geheel respecteren hiermee wel de door de Afdeling in zijn Advies van 1999 
aanbevolen en in het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 opgenomen globaal 
evenwicht. 

Tabe/17 
Realisaties met betrekking tot de Gemeenschappen en de Gewesten 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95·98 98-00 95-00 
I. In % van het BBP 

Totale ontvangsten 11,9 12,1 12,3 12,6 12,8 12,4 0,7 -0,2 0,5 
Eigen ontvangsten 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 0,2 0,1 0,3 

Fiscaal 1,0 1,1 1 , 1 1,2 1,2 1,2 0,2 0,1 0,2 
Niet-fiscal 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 

Bijzondere Financieringswet 9,3 9,4 9,6 9,6 9,8 9,4 0,3 -0,3 0,1 
Transfers van andere overheden 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2 0,1 0,0 0,1 

pm totaal afkomstig van de FO 10,3 10,4 10,6 10,7 10,9 10,5 0,4 -0,2 0,2 

Primaire uitgaven 12,3 12,2 12,2 12,1 12,2 12,1 -0,2 0,0 -0,3 
Finale primaire uitgaven 9,5 9,5 9,6 9,5 9,6 9,6 0,1 0,0 0,1 
Transfers naar andere overheden 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 -0,3 0,0 -0,4 

Primair saldo -0,4 -0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,9 -0,1 0,8 

Interestlasten 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 -0,1 -0,1 

Totale uitgaven 12,7 12,5 12,5 12,4 12,4 12,3 -0,3 -0,1 -0,4 
Vorderingensaldo -0,8 -0,4 -0,1 0,2 0,3 0,1 1,0 -0,1 0,9 

11. % variatie in constante franken 

Totale ontvangsten 4,3 2,2 4,9 5,0 4,3 -0,3 4,0 2,0 3,2 
Eigen ontvangsten 4,4 8,9 2,8 10,4 6,3 3,3 7,3 4,8 6,3 

Fiscaal 4,1 11,6 4,5 8,1 5,3 4,4 8,0 4,9 6,8 

Niet-fiscal 5,0 4,0 -0,5 15,0 8,1 1,4 6,0 4,7 5,5 
Bijzondere Financieringswet 3,4 0,9 5,4 3,9 4,3 -1,8 3,4 1,2 2,5 
Transfers van andere overheden 13,0 4,0 4,3 6,5 1,0 6,3 4,9 3,6 4,4 

pm afkomstig van de FO 3,9 1,2 5,3 4,1 4,0 -0,9 3,5 1,5 2,7 

Primaire uitgaven 3,3 -0,9 3,0 2,4 3,3 1,7 1,5 2,5 1,9 
Finale primaire uitgaven 3,6 0,5 4,0 2,7 3,2 2,2 2,4 2,7 2,5 

Transfers naar andere overheden 2,3 -5,6 -0,6 1,3 3,7 -0,2 -1,7 1, 7 -0,3 
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Het resultaat in 2000 werd hoofdzakelijk beïnvloed door de ontvangstenontwikkeling. 
Zoals blijkt uit tabel 17 kenden de ontvangsten een reële groei van gemiddeld 4,0% 
in de periode 1995-1998. De ontvangsten in 1999 evolueerden analoog aan deze 
trend en namen toe met 4,3%. In 2000 kenden ze echter een reële daling van 0,3%. 
De in toepassing van de BFW door te storten BTW en personenbelasting kennen 
zelfs in reële termen een daling van 1 ,8%. De ontvangstenratio van de 
Gemeenschappen en Gewesten viel hierdoor terug van 12,8% van het BBP in 1999 
tot 12,4% in 2000, ondanks een beperkte stijging van de eigen ontvangsten en de 
overige transfers ontvangen van andere overheden. 

De primaire uitgaven van de Gemeenschappen en Gewesten kenden in 2000 een 
reële groei van 1 , 7%; in % van het BBP werden ze herleid van 12,2% in 1999 tot 
12,1 % in 2000. De transfers naar andere overheden (hoofdzakelijk aan de Lokale 
Besturen) dalen in 2000 in reële termen lichtjes. De finale primaire uitgaven kennen 
een reële groei van 2,2%. De gemiddelde reële groei van de primaire uitgaven van 
de Gemeenschappen en Gewesten bedraagt voor de periode 1995-2000 1 ,9%, voor 
de finale primaire uitgaven ligt dit gemiddelde (2,5%) duidelijk hoger. 

Aangezien het overgrote deel van de overheidsschuld federaal gebleven is, blijft de 
invloed van de interestlasten voor de Gemeenschappen en de Gewesten eerder 
beperkt. Het gewicht van de interestlasten schommelt gedurende de periode 1995-
2000 rond de 0,3% van het BBP. Tot voor een paar jaar werden de gunstige 
effecten van de dalende marktrente immers meer dan gecompenseerd door de 
toenemende schuldenlast ten gevolge van de gerealiseerde begrotingstekorten. 
Dankzij de teruglopende tekorten en meer recent de realisatie van overschotten is 
deze trend de laatste jaren omgeslagen, maar dit komt niet onmiddellijk tot uiting in 
de in tabel 13 opgenomen cijfers. 

3.2.2. De Lokale Overheden 

Vanaf 1995 (het jaar volgend op de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen) 
realiseren de Lagere Overheden een vorderingenoverschot In %van het BBP bleef 
het vorderingensaldo in 2000 ogenschijnlijk constant op 0,1% van het BBP. De 
cijfers in tabel 18 verdoezelen dat in nominale bedragen het overschot in 2000 
(11 ,4 miljard BEF) bijna dubbel zo groot is als in 1999 (6,0 miljard BEF). In het 
Stabiliteitsprogramma 2000-2003 was voor 2000 en 2001 rekening gehouden met 
een overschot van de Lagere Overheden van 0,15% van het BBP. Op basis van de 
voorlopige cijfers kan men besluiten dat deze norm nipt, op 3,5 miljard BEF na, niet 
wordt gehaald. 

In 1999 kenden de primaire uitgaven een sterke reële groei (6, 1 %). Deze was vooral 
toe te schrijven aan het plotse opveren van de kapitaaluitgaven. Dit is een steeds 
weerkerend fenomeen, in het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
In 2000 is de reële groei van de primaire uitgaven teruggevallen tot 2,2%. In %van 
het BBP hebben de primaire uitgaven zich gestabiliseerd op 5,9% van het BBP. 
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De in 1995 ingezette tendens tot vermindering van de ontvangstenratio van de 
Lagere Overheden is in 1999 onderbroken. Zowel in 1999 als in 2000 nam de 
ontvangstenratio telkens met 0,1 procentpunt BBP toe. De ontvangsten uit transfers 
van andere overheden bleven ongeveer constant op 3,0% van het BBP. De 
vastgestelde stijging van de ontvangstenratio is dan ook toe te schrijven aan de 
evolutie van de eigen ontvangsten, en meer bepaald de eigen fiscale ontvangsten. 
Zoals hoger reeds vermeld, realiseerden de Lokale besturen in 2000 een eenmalige 
ontvangst uit de aanzuivering van de achterstallen van opcentiemen (ca. 14 miljard 
BEF). 

Het primair saldo is afgebrokkeld van 0,8% van het BBP in 1995 tot 0,5% in 2000. 
Enerzijds zijn de ontvangsten met 0,1 procentpunt gedaald, terwijl het gewicht van 
de primaire uitgaven over dezelfde periode met 0,2 procentpunt BBP is toegenomen. 
De daling van de interestlasten van 0,5% van het BBP tot 0,4% compenseerde 
gedeeltelijk de vermindering van het primair overschot. 

Tabe/18 

Realisaties op het niveau van de Lokale Overheden 

(in % van het BBP) 
Niveau Verschil 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 95-98 98-00 95-00 

I. In % van het BBP 

Totale ontvangsten 6,5 6,5 6,4 6,2 6,3 6,4 -0,3 0,1 -0,2 

eigen ontvangsten 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 0,0 0,1 0,1 
andere 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 -0,3 0,0 -0,3 

Primaire uitgaven 5,7 5,8 5,7 5,7 5,9 5,9 0,0 0,2 0,1 
Primair saldo 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 -0,3 0,0 -0,3 
I nteres tl asten 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 -0,1 0,0 -0,1 
Totale uitgaven 6,2 6,3 6,2 6,1 6,3 6,2 -0,1 0,1 0,0 
Vorderingensaldo 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,2 

11 % variatie in constante franken 

Totale ontvangsten 3,9 0,1 0,7 1,0 4,5 2,7 0,6 3,6 1,8 
eigen ontvangsten 7,0 3,0 2,4 0,5 6,1 3,5 1,9 4,8 3,1 
andere 1 '1 -2,8 -1,0 1,5 2,8 1,9 -0,8 2,3 0,5 

Primaire uitgaven -1,0 1 '1 1,6 3,0 6,1 2,2 1,9 4,1 2,8 
lopende 4,2 2,2 1,5 2,6 3,2 1,3 2,1 2,2 2,2 
kapitaal -23,8 -5,4 2,6 5,5 23,9 7,0 0,8 15,1 6,3 

Totale uitgaven -1,7 1,7 0,6 2,2 5,7 1,9 1,5 3,8 2,4 

47 


	INHOUDSOPGAVE
	LIJST VAN DE AFKORTINGEN
	Leden van de Afdeling
	WOORD VOORAF
	SYNTHESE EN AANBEVELINGEN
	INTEGRALE TEKST
	1. Globale evoluties
	2. De ontwikkelingen per grote Entiteit
	3. De ontwikkelingen binnen de grote Entiteiten


