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SYNTHESE EN AANBEVELINGEN 

In dit advies van de Afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge 
Raad van Financiën (hierna: de Afdeling) worden de recente budgettaire evoluties 
besproken. Vooraleer in te gaan op de voor 2017 opgetekende begrotingsresultaten, 
wenst de Afdeling een aantal vaststellingen te doen met betrekking tot het belang van 
begrotingscoördinatie en het lopende begrotingsjaar 2018 (deel 1 van het Advies). 
Daarna worden de begrotingsrealisaties 2017 gekaderd binnen een middellang 
termijnperspectief (deel 2 van het Advies) en getoetst aan de bestaande 
begrotingsregels (deel 3 van het Advies). 
 

Vaststellingen van de Afdeling met betrekking tot de 
begrotingscoördinatie en de vooruitzichten voor 2018 

Een interne begrotingscoördinatie met goedgekeurde begrotings-
doelstellingen voor de individuele overheden is essentieel 
In maart 2018 publiceerde de Afdeling haar aanbevelingen ter voorbereiding op het 
Stabiliteitsprogramma 2018-2021 1. Het Overlegcomité van april 2018 keurde het 
traject van het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 goed dat streeft naar het bereiken van 
de MTO (uitgedrukt in termen van het structureel saldo en vastgelegd op 0% van het 
bbp) in 2020 voor het geheel van de verschillende overheidsniveaus. Hoewel dit 
engagement een vooruitgang betekent in vergelijking met de voorgaande jaren, stelt 
de Afdeling vast dat dit traject voor de Gezamenlijke Overheid niet volledig 
onderbouwd is, omdat een omvattend akkoord over de begrotingsdoelstellingen van 
de individuele overheden die samen de Gezamenlijke Overheid vormen voorlopig 
ontbreekt.  
 

                                                 
1  Het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 vraagt aan de Afdeling om bij de jaarlijkse 

actualisering van het Stabiliteitsprogramma een advies uit te brengen over het begrotingstraject 
van de Gezamenlijke Overheid en de verdeling hiervan over de verschillende overheden. Dit 
normatieve advies vormt de basis voor een coördinatie in het Overlegcomité over het traject van 
de gezamenlijke overheid en de individuele begrotingsdoelstellingen. 
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Dit maakt dat het akkoord van het Overlegcomité van april 2018 slechts gedeeltelijk in 
overeenstemming is met de interfederale begrotingscoördinatie die voorzien is in het 
Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013. Een interne begrotingscoördinatie met 
als resultaat de goedkeuring van begrotingsdoelstellingen voor de individuele 
overheden is echter essentieel. Een goede begrotingscoördinatie zoals voorzien in het 
Samenwerkingsakkoord is van belang om het aanpassingstraject naar de MTO te 
realiseren, conform de engagementen van België t.o.v. de Europese Unie, en zo de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen in het belang van de komende 
generaties. Zij is tevens noodzakelijk om de in het Samenwerkingsakkoord 
voorgeschreven onafhankelijke monitoring op grond van individuele 
begrotingsdoelstellingen te kunnen realiseren.  
 
De Afdeling wenst op te merken dat sinds het Samenwerkingsakkoord in werking trad 
op 1 januari 2014, het Overlegcomité nog niet tot een akkoord is kunnen over de 
begrotingsdoelstellingen van de individuele overheden 2. Bijgevolg kan de Afdeling 
ook in dit Advies geen formele evaluatie van de begrotingsrealisaties 2017 maken, en 
wordt ze noodgedwongen beperkt tot een zuiver illustratieve oefening (zie infra). 
 
De Afdeling dringt er bij de verschillende regeringen nogmaals op aan om in het 
Overlegcomité een consensus te bereiken over de expliciete verdeling van het 
begrotingstraject van de Gezamenlijke Overheid over de individuele overheden. 
Dit laatste is essentieel opdat de Afdeling in juli 2019 een formele evaluatie zou kunnen 
maken van de voor 2018 opgetekende begrotingsresultaten en haar 
monitoringopdracht zoals voorgeschreven door het Samenwerkingsakkoord kan 
vervullen. Bij de afwezigheid van individuele begrotingsdoelstellingen kan de 
Afdeling het nationale correctiemechanisme niet activeren in het geval zij een 
significante afwijking op het niveau van de Gezamenlijke Overheid zou detecteren 
aangezien deze niet kan worden toebedeeld aan een specifieke overheid. 
 
 

De vooruitzichten voor 2018 
Het traject opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 (april 2018) streeft naar 
het bereiken van de Medium Term Objective (MTO, vastgelegd op het niveau van het 
structureel evenwicht) in 2020 voor het geheel van de verschillende overheidsniveaus. 
Voor 2018 werd in het Stabiliteitsprogramma een structurele verbetering van 0,1 
procentpunt bbp weerhouden.  
 

                                                 
2  Zie ook de globale evaluatie van de Afdeling van de toepassing van het Samenwerkingsakkoord 

(Deel 1 van het HRF-advies van juli 2017) 



15 
 

De Afdeling stelt vast dat er op basis van de momenteel beschikbare ramingen voor 
2018 er een risico bestaat dat bij ongewijzigd beleid de doelstelling die voor 2018 is 
opgenomen in het Stabiliteitsprogramma niet gerealiseerd wordt. De meeste recente 
ramingen van zowel de EC als het FPB wijzen – bij ongewijzigd beleid – op een 
verslechtering van de structurele begrotingssituatie in 2018. Afhankelijk van de 
geconsulteerde bron – in functie van hun raming voor 2018 en de door hen 
gehanteerde hypotheses inzake output gap en éénmalige verrichtingen 3 – zou het 
structureel saldo in 2018 verslechteren met 0,1 procentpunt bbp (EC), en met 0,4 % bbp 
(FPB). 
 

Tabel 1  
Overzicht van de huidige ramingen bij ongewijzigd beleid voor 2018 

 
Bron:  EC (Spring forecast 2018), INR (april 2018) en Economische Vooruitzichten 2018-2023 FPB (juni 

2018)  
 
De Afdeling beveelt de regeringen dan ook met aandrang aan om tijdens het 
lopende en het komende begrotingsjaar de nodige structurele maatregelen te nemen 
zodat het traject opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 (april 2018) 
gerealiseerd wordt en met het oog op het verzekeren van de houdbaarheid van de 
overheidsschuld. 
 
Binnen dit kader wenst de Afdeling ook op te merken dat de Europese Commissie bij 
haar analyse van het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 aan België vroeg om de nodige 
maatregelen te nemen om de naleving van zowel het preventieve als het correctieve 
luik van het Stabiliteits- en groeipact (SGP) te verzekeren. Sinds de inwerkingtreding 
van het Europese schuldcriterium binnen het correctieve luik van het SGP, kon België 
immers nog niet voldoen aan een numerieke (prima facie) naleving van het 
schuldcriterium.  
 
 
                                                 
3  Het verloop van het nominale vorderingensaldo is grotendeels gelijklopend in de ramingen van 

de EC en het FPB. Door het FPB wordt de (negatieve) cyclische component van het 
vorderingensaldo echter groter ingeschat dan door de EC (die voor 2018 zelfs een positieve impact 
van de cyclus ziet). Dit vloeit voort uit een verschillende raming van de output gap. Beide 
instellingen hanteren hiervoor eenzelfde methode, maar passen deze toe op hun eigen datareeksen. 
Daarnaast loopt ook de raming van de impact van one shots op het vorderingensaldo licht uiteen 
voor 2017. Voor 2018 is het verschil tussen de one shots van de EC en het FPB meer uitgesproken 
omdat door het FPB (onder meer) rekening kon worden gehouden met de sterke toename van de 
voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting die geobserveerd werd in het begin van 2018. 

2017 2018r 2017 2018r
Nominaal vorderingensaldo -1,0% -1,1% -1,0% -1,0%

Cyclische component -0,1% 0,1% -0,3% -0,2%
One-shots 0,4% 0,2% 0,3% 0,6%

Structureel saldo -1,3% -1,4% -1,0% -1,4%
Evolutie (∆) -0,1% -0,4%

EC (mei 2018) FPB (juni 2018)
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Begrotingsrealisaties 2017 binnen een middellange 
termijnperspectief 

De Gezamenlijke Overheid realiseerde in 2017 een nominaal vorderingensaldo 
van -1,0% bbp. De gezamenlijke financieringsbehoefte daalde zo met 1,4 procentpunt 
bbp ten opzichte van het begrotingsjaar 2016, waarin een tekort van 2,5% bbp werd 
gerealiseerd. Het aandeel van de overheidsontvangsten in het bbp steeg in 2017 met 
0,5 procentpunt om een niveau van 49,6% bbp te bereiken. De sterke toename van de 
overheidsontvangsten vloeit voort uit een uitgesproken stijging van de ontvangsten 
uit belastingen op de winsten van vennootschappen. In 2017 werd immers een sterke 
groei van de voorafbetalingen door bedrijven opgetekend. Een gedeelte van deze 
toename is echter van een tijdelijke aard en wordt dus niet in aanmerking genomen in 
een structurele benadering.  
 
Parallel daalde het aandeel van de overheidsuitgaven met 0,9 procentpunt bbp tot 
50,7% bbp. De daling van de rentelasten heeft hier voor 0,4 procentpunt bbp toe 
bijgedragen. Daarnaast is ook een tijdelijke vermindering van de Belgische bni-
bijdrage tot de begroting van de EU (0,3 procentpunt bbp) een belangrijke verklarende 
factor. 
 
Het primair saldo verbeterde in 2017 met 1 procentpunt bbp. Het primair overschot 
bedroeg in 2016 0,4% bbp terwijl dit in 2017 1,4% bbp is. De verbetering van het 
primaire saldo was iets minder uitgesproken dan dat van het vorderingensaldo gezien 
de daling van de rentelasten voor 0,4 procentpunt bbp heeft bijgedragen aan de 
verbetering van het begrotingssaldo. De rentelasten bereikten in 2017 een niveau van 
2,5 % bbp.   
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Tabel 2  
De begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid 

 
(*) Ontvangsten en primaire uitgaven bepaald volgens de HRF-definitie (exclusief toegerekende 

sociale premies, maar inclusief de aan de EU afgestane belastingen en de verkopen van activa 
zijn als ontvangsten geboekt). 

Bron: INR (Rekeningen van de overheid (april 2018)), Economische Vooruitzichten 2018-2023 FPB 
(juni 2018), en eigen berekeningen. 

 
In een structurele benadering wordt abstractie gemaakt van de impact van de 
conjunctuur en eenmalige en tijdelijk maatregelen op het vorderingensaldo. 
Beschouwd in structurele termen verbeterde het saldo met 0,86 procentpunt bbp in 
2017 om een niveau van -1,0% bbp te bereiken. De verbetering van het nominale 
begrotingssaldo (+1,45 procentpunt bbp) kan namelijk deels verbonden worden met 
het positieve verloop van de conjunctuur (+0,21 procentpunt bbp) als gevolg van een 
mindere negatieve output gap en de evolutie van de impact van eenmalige en tijdelijke 
factoren (+0,38 procentpunt bbp). In 2017 hebben de one shots een belangrijke 
positieve impact van +0,3% bbp (voornamelijk als gevolg van de tijdelijke toename van 
de voorafbetalingen door bedrijven) op het begrotingssaldo terwijl er in 2016 nog een 
negatieve impact van 0,1% bbp was.  

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Ontvangsten (*) 50,6% 50,2% 49,6% 49,1% 49,6% 0,5%

Fiscale en parafiscale ontvangsten 45,5% 45,4% 45,1% 44,3% 44,8% 0,5%
Directe belastingen op de gezinnen (w.o. PB) 13,3% 13,3% 12,9% 12,4% 12,4% 0,0%
Directe belastingen op de vennootschappen (w.o. VenB) 3,2% 3,2% 3,4% 3,6% 4,2% 0,7%
Directe belastingen op andere sectoren 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0%
Indirecte belastingen 13,4% 13,3% 13,3% 13,5% 13,5% 0,0%
Werkelijke sociale premies 14,4% 14,3% 14,3% 13,7% 13,6% -0,1%
Kapitaalbelastingen 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0%

Niet-fiscale ontvangsten, waaronder 5,1% 4,8% 4,6% 4,8% 4,8% 0,0%
Inkomen uit vermogen 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0%

Primaire uitgaven (*) 50,5% 50,0% 49,1% 48,7% 48,2% -0,5%
Bezoldigingen 10,4% 10,3% 10,2% 10,1% 10,0% -0,1%
Sociale uitkeringen, waaronder 25,3% 25,3% 25,2% 25,2% 25,2% 0,0%

in geld 17,4% 17,3% 17,2% 17,2% 17,2% 0,0%
in natura 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 0,0%

Investeringen 2,4% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 0,0%
Overige 12,4% 11,9% 11,2% 11,1% 10,6% -0,4%

Primair saldo 0,2% 0,2% 0,5% 0,4% 1,4% 1,0%
Rentelasten 3,3% 3,3% 3,0% 2,9% 2,5% -0,4%

Vorderingensaldo -3,1% -3,1% -2,5% -2,5% -1,0% 1,4%
Cyclische component -0,9% -0,8% -0,6% -0,6% -0,3% 0,2%
One shots 0,5% 0,3% 0,2% -0,1% 0,3% 0,4%

Structureel saldo -2,7% -2,6% -2,0% -1,9% -1,0% 0,9%
Structureel primair saldo 0,6% 0,6% 1,0% 1,0% 1,5% 0,5%

Brutoschuld 105,5% 107,0% 106,1% 106,0% 103,4% -2,6%

p.m.  Vorderingensaldo Eniteit I -2,7% -2,6% -2,3% -2,6% -1,1% 1,5%
p.m.  Vorderingensaldo Eniteit II -0,5% -0,5% -0,2% 0,1% 0,1% -0,1%

Geheel gemeenschappen en Gewesten -0,2% -0,4% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Lokale Overheden -0,3% -0,2% 0,1% 0,2% 0,1% -0,1%
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Begrotingsrealisaties 2017 ten opzichte van de bestaande 
begrotingsregels 

Evaluatie op basis van de regels van het Stabiliteits- en groeipact 
In de onderstaande paragrafen worden de budgettaire realisaties van België in 2017 
onderzocht ten aanzien van de criteria van het preventieve en het corrigerende luik 
van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) op basis van de gegevens uit het Spring Forecast 
2018.  
 
In 2017 is België onderworpen aan de bepalingen van het preventieve luik van het 
SGP voor wat betreft de budgettaire verplichtingen en de budgettaire monitoring. 
Conform die vereisten moet België voldoende vooruitgang boeken om zijn Medium 
Term Objective (MTO, middellange termijndoelstelling) te realiseren. Er kan een 
afwijking tussen de realisatie en de vereisten worden vastgesteld over een periode van 
een jaar (in dit geval 2017), alsook over twee jaren gezamenlijk beschouwd (2016-2017). 
 
In Tabel 3 wordt de naleving van de criteria uit het preventieve luik samengevat. Twee 
indicatoren spelen hierin een rol: het verloop van het structureel saldo en de groei van 
de gecorrigeerde 4 reële primaire uitgaven.  
 

Tabel 3 
Evaluatie van de naleving van het preventieve luik 

 
Bron: AMECO, Spring Forecast 2018 en eigen berekeningen van het Secretariaat. 

                                                 
4  De beschouwde uitgaven houden geen rekening met de rentelasten, de uitgaven die volledig 

gefinancierd worden door Europese fondsen en de cyclische werkloosheidsuitgaven. De 
investeringsuitgaven worden uitgesmeerd over 4 jaar. Een overschrijding van de uitgaven ten 
opzichte van het criterium kan worden gecompenseerd door discretionaire maatregelen bij de 
ontvangsten. 

2016
SF17 geen flex. met flex.

PREVENTIEF LUIK
p.m. MTO 0,75% 0% 0%

(1) Indicator 1: evolutie van het structurele saldo (∆SB)
Vereiste structurele verbetering 0,47% 0,60% 0,58%

Flexibliteitsclausule 0,13% 0,00% 0,02%
Aanbeveling van de Raad 0,60% 0,60% 0,60%

Evolutie structurele saldo 0,08% 0,83% 0,83%

1-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,39% 0,23% 0,25%
p.m. drempelwaarde (-0,50% bbp)

Gemiddelde 2-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,08% -0,07%
p.m. drempelwaarde (-0,25%)

(2) Indicator 2: de netto uitgavengroei
Referentiewaarde (variatie t.o.v. t-1) 0,23% -0,01% 0,03%

Netto uitgavengroei (EC methodologie*, variatie t.o.v. t-1) 1,69% 0,97% 0,97%

1-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,56% -0,47% -0,45%
p.m. drempelwaarde (-0,5% bbp)

Gemiddelde 2-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,52% -0,51%
p.m. drempelwaarde (-0,25% bbp)

2017
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Volgens de ramingen van de Spring Forecast 2018 is het structureel saldo in 2017 
verbeterd met 0,83% bbp. Ten opzichte van de door de Raad van de EU gevraagde 
verbetering, gecorrigeerd voor de flexibiliteitsclausule 5, van 0,58% bbp bestaat er een 
positieve afwijking van 0,25% bbp. Over de periode 2016-2017 was er een negatieve 
afwijking van gemiddeld -0,07% bbp ten opzichte van de gecorrigeerde vereiste 
verbetering. De afwijking is niet significant, omdat de drempelwaarde van 0,25% bbp 
niet werd overschreden. 
 
Volgens de EC bedroeg de netto reële groei van de gecorrigeerde primaire uitgaven 
0,97% in 2017, terwijl de norm (na toepassing van de flexibiliteitsclausule) een reële 
groei van 0,03% was. Indien de budgettaire impact van de afwijking tussen beide 
groeivoeten wordt uitgedrukt in % bbp, bedroeg de negatieve afwijking -0,45% bbp in 
2017. Deze afwijking blijft hiermee (nipt) onder de drempelwaarde van 0,5% bbp. Over 
de periode 2016-2017 bedroeg de gemiddelde negatieve afwijking ten opzichte van de 
referentiewaarde -0,51% bbp. Deze afwijking is significant; de drempelwaarde van 
0,25% bbp werd immers overschreden. 
 
Beide indicatoren geven een verschillend beeld over de significantie van de afwijking. 
De evolutie van het structureel begrotingssaldo werd beïnvloed door de daling van de 
rentelasten (nl. -0,2% bbp in 2016 en -0,4% bbp in 2017), waardoor volgens de EC het 
uitgavencriterium 6 een beter beeld geeft van de onderliggende begrotingsinspanning. 
 
Er bestaat echter een substantiële onzekerheid over de omvang van de one offs langs 
inkomstenzijde in 2017. De aanzienlijke toename van de ontvangsten uit de 
vennootschapsbelasting vloeit in hoofdzaak voort uit een tijdelijke stijging van de 
voorafbetalingen. Gezien de grote moeilijkheid om de omvang van de tijdelijke stijging 
in te schatten, is de EC van oordeel dat niet met een voldoende vaststaande zekerheid 
kan worden beoordeeld of de gezamenlijke overheid voor 2017 en voor de periode 
2016 en 2017 samen beschouwd significant afweek van het vereiste aanpassingspad 
naar de MTO. 
 
Parallel moet België nog altijd de referentiewaarden naleven inzake het 
begrotingstekort en de schuldgraad in het kader van het corrigerende luik van het 
SGP. Het nominaal tekort bedroeg in 2017 -1,0% bbp en lag dus ruim onder de 
kritische drempelwaarde van 3% bbp voor het tekortcriterium.  
 

                                                 
5  Voor 2017 heeft de Belgische regering de toepassing van de flexibiliteitsclausule aangevraagd voor 

de uitzonderlijke veiligheidsuitgaven binnen het kader van de strijd tegen het terrorisme. Door de 
EC werd de bijkomende impact hiervan vastgesteld op 0,02% bbp in 2017. 

6  Het signaal van het uitgavencriterium werd negatief beïnvloed door de hoger dan verwachte 
inflatie-evolutie, maar ook na correctie blijft de afwijking significant.  
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Met betrekking tot het schuldcriterium kan een numerieke (prima facie) afwijking 
worden vastgesteld. Voor de EC is de naleving van het aanpassingspad naar de MTO 
een belangrijke relevante factor om het schuldcriterium toch als nageleefd te 
beschouwen, ondanks een numerieke afwijking. Gegeven dat er onvoldoende robuust 
bewijs is voor het bestaan van een significante afwijking van het aanpassingspad naar 
de MTO, wordt geen EDP geopend voor het niet-respecteren van het schuldcriterium 
in 2017. 
 

Tabel 4 
Evaluatie van de naleving van het corrigerende luik 

 
Bron: AMECO, Spring Forecast 2018 en eigen berekeningen van het Secretariaat. 
 
 

Analyse in het nationale begrotingskader 
Het Overlegcomité van 28 april 2017 heeft slechts akte genomen van het 
Stabiliteitsprogramma 2017-2020 zoals ingediend bij de Europese Commissie en heeft 
dus geen formele doelstellingen per overheidsniveau vastgelegd conform art. 2, §4 van 
het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013. Bijgevolg is het voor de Afdeling 
onmogelijk om na te gaan in welke mate deze doelstellingen werden nageleefd en 
invulling te geven aan de monitoringopdracht die haar werd toegekend via het 
Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 (zie hierboven). 
 
De Afdeling heeft evenwel beslist, in continuïteit met vorige adviezen en in bijzonder 
het Advies van juli 2017, om een illustratieve oefening te maken. De Afdeling wenst 
op te merken dat ze zich beperkt tot een vergelijking van de gerealiseerde resultaten 
met een door haar weerhouden referentie-indicator voor 2017 en zich dus niet zal 
uitspreken over een eventuele significante aard van een afwijking. 
 

2017 2018 2019
CORRIGEREND LUIK
(1) Indicator 1: tekortcriterium
Vorderingensaldo -1,03% -1,09% -1,34%

p.m. drempelwaarde (-3% bbp)
(2) Indicator 2: schuldcriterium

 Schuldgraad 103,12% 101,55% 100,19%
Schuldcriterium

Forward looking 99,26%
Backward looking 101,82%
Cyclically adjusted 102,94%

Afwijking 
Forward looking (t.o.v. schuldgraad t+2) -0,93%
Backward looking (t.o.v. schuldgraad t) -1,30%
Cyclically adjusted (t.o.v. backward looking t) -1,12%



21 
 

In het methodologische Advies van januari 2016 7 werden door de Afdeling een aantal 
principes vastgelegd over hoe de Afdeling de evaluatieopdracht uit het 
Samenwerkingsakkoord concretiseert. Ten eerste staat de gerealiseerde evolutie van 
het structurele saldo centraal, zowel op het niveau van de Gezamenlijke Overheid als 
de individuele overheden. Ten tweede gaat de Afdeling, in lijn met de criteria van het 
preventieve luik van het SGP zowel de begrotingsrealisaties van het voorbije 
begrotingsjaar (t-1) als de voorbije twee begrotingsjaren na.  
 
Als referentie-indicator voor de illustratieve beoordeling van de begrotingsrealisaties 
in 2017 opteerde de Afdeling ervoor om de structurele verbetering (∆SB) uit het traject 
van het Stabiliteitsprogramma 2017-2020 van april 2017 te weerhouden. Deze 
referentie-indicator wordt enkel gehanteerd op het niveau van de Gezamenlijke 
Overheid en de grote subsectoren (nl. Entiteit I, het geheel van de Gemeenschappen 
en Gewesten en de Lokale Overheden).  
 
De Afdeling stelt immers vast dat in het Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) 
elke precisering van de indicatieve begrotingstrajecten van de individuele G&G 
ontbreekt ter onderbouwing van het traject opgenomen voor het geheel van de G&G 
en -in het verlengde hiervan- het traject van de Gezamenlijke Overheid. Bijgevolg 
ontbreekt het de Afdeling aan een relevante referentie-indicator voor het maken van 
een illustratieve oefening op het niveau van de individuele G&G. 
 
In het Stabiliteitsprogramma 2017-2020 werd voor 2017 een structurele verbetering 
van 1,0 % bbp vooropgesteld voor de Gezamenlijke Overheid. Deze structurele 
verbetering is dus de door de Afdeling weerhouden referentie-indicator, wat 
aanzienlijk hoger is dan het minimum vereist volgens het preventieve luik van het 
SGP, namelijk 0,6 procentpunt bbp. 
 

                                                 
7  “Principes van de Afdeling betreffende haar evaluatieopdracht ingevolge het 

Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en bepaling van de significante afwijking per 
akkoordsluitende partij” (januari 2016). 
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Op basis van het gerealiseerde nominale vorderingensaldo, de raming van de output 
gap en de eenmalige verrichtingen verbeterde het structureel saldo van de 
Gezamenlijke Overheid in 2017 met 0,86% bbp. Ten opzichte van de referentie-
indicator, met name een structurele verbetering van 1,0% bbp, wordt er dus een 
negatieve afwijking van -0,14 procentpunt bbp vastgesteld voor 2017 8. De positieve 
afwijking op het niveau van het nominaal begrotingssaldo (+ 0,40 procentpunt bbp) 
wordt tenietgedaan wanneer dit saldo wordt uitgedrukt in structurele termen en dus 
gecorrigeerd wordt voor de impact van de conjunctuur en eenmalige en tijdelijke 
factoren (in totaal -0,54 procentpunt bbp). 
 

Tabel 5 
De budgettaire verwezenlijkingen van 2017 voor de Gezamenlijke Overheid ten 

opzichte van de door de Afdeling weerhouden referentie-indicator 

 
Bron: Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
De vastgestelde negatieve afwijking kan worden uitgesplitst over de grote 
subsectoren die samen de Gezamenlijke Overheid vormen 9. De grote subsectoren 
betreffen Entiteit I (-0,07 procentpunt bbp), het geheel van de Gemeenschappen en 
Gewesten (-0,11 procentpunt bbp) en de Lokale Overheden (+ 0,04 procentpunt bbp). 
De hier vastgestelde afwijkingen worden toegelicht in deel 3.2.3.1 van dit Advies.  

                                                 
8  Indien de referentie-indicator in het nationaal begrotingskader voor de toepassing van de 

flexibiliteitsclausule wordt gecorrigeerd, dan wordt de voor 2017 vereiste verbetering van het 
structurele saldo 0,98 procentpunt bbp.  Bijgevolg verlaagt het in aanmerking nemen van de 
flexibiliteit de negatieve afwijking tussen de realisaties en de referentie-indicator evenredig tot 
0,12% bbp 

9  Rond de toepassing van de flexibiliteitsclausule voor de extra uitgaven voor de asielcrisis en 
veiligheid, dient te worden opgemerkt dat op basis van de beschikbare informatie een uitsplitsing 
van het bedrag voor de Gezamenlijke Overheid over de subsectoren niet mogelijk is. Ter illustratie 
kan wel worden meegegeven dat het overgrote deel, net als in 2015, te lokaliseren is bij de Federale 
Overheid. 

2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Nominaal saldo (1) -2,48% -1,03% 1,45% -2,62% -1,57% 1,05% 0,14% 0,54% 0,40%
Cyclisch gedeelte (2) -0,56% -0,35% 0,21% -0,58% -0,54% 0,04% 0,02% 0,19% 0,17%
One shots (3) -0,07% 0,31% 0,38% -0,06% -0,06% 0,00% 0,00% 0,37% 0,37%

Structureel saldo (SB) (4)=(1)-(2)-(3) -1,86% -1,00% 0,86% -1,98% -0,98% 1,00% 0,12% -0,02% -0,14%
Rentelasten (5) 2,87% 2,46% -0,40% 2,86% 2,55% -0,31% 0,01% -0,09% -0,10%

Structureel primair saldo (6)=(4)+(5) 1,01% 1,47% 0,46% 0,88% 1,58% 0,70% 0,13% -0,11% -0,24%

Realisatie Referentie-indicator Verschil
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Zoals eerder toegelicht bij de beschrijving van de evaluatieprincipes van de Afdeling 
wordt er niet enkel naar de jaarlijkse structurele verbetering in 2017 gekeken, maar 
ook de gemiddelde jaarlijkse structurele verbetering over de periode 2016-2017 wordt 
geanalyseerd. Over 2016-2017 samen beschouwd, is er een negatieve afwijking 
van -0,28% bbp tussen de gemiddelde gerealiseerde verbetering van het structurele 
saldo (0,53 procentpunt bbp) en de gemiddelde vereiste verbetering volgens door de 
Afdeling weerhouden referentie-indicator (0,81 procentpunt bbp) 10. 
 

Tabel 6  
De budgettaire verwezenlijkingen van de periode 2016-2017 voor de Gezamenlijke 

Overheid 

 
(*) Resultaat zoals in het Advies van juli 2017 in overeenstemming met het principe van 

bevriezing. 
Bron: Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
 
 

                                                 
10  Indien ook hier rekening wordt gehouden met de toepassing van de flexibiliteitsclausule, dan daalt 

de gemiddelde afwijking tussen de (gecorrigeerde) referentie-indicator en de realisatie tot 0,21% 
bbp. Met betrekking tot de bijkomende uitgaven voor de asiel- en veiligheidscrisis werd in 2016 
immers de EC een bedrag van 0,13% bbp in aanmerking genomen. Gecombineerd met de 0,02% 
bbp voor 2017, dient de gemiddelde referentie-indicator met 0,08% bbp verlaagd te worden. 

2016* 2017
Jaarlijks gemiddelde 

2016-2017
(a) (b) (c)=[(a)+(b)]/2

Gerealiseerde ∆SB (1) 0,20% 0,86% 0,53%
Referentie-indicator ∆SB (2) 0,61% 1,00% 0,81%

Verschil (3)=(1)-(2) -0,41% -0,14% -0,28%





25 
 

WOORD VOORAF  

In dit juli advies van de Hoge Raad van Financiën, Afdeling ‘Financieringsbehoeften 
van de Overheid’ (hierna: de Afdeling) worden de recente budgettaire evoluties 
besproken. Dit advies bestaat uit drie grote delen.  
 
In het deel ‘Begrotingsrealisaties 2017 binnen een middellange termijnperspectief’, 
wordt per overheidsniveau de evolutie van het saldo en de overheidsontvangsten en 
–uitgaven in detail toegelicht. Dit deel is louter descriptief aangezien de geobserveerde 
evoluties niet worden vergeleken met een bestaande norm. 
 
Daarnaast wordt in het deel ‘Begrotingsrealisaties 2017 ten opzichte van de 
bestaande begrotingsregels’ het in 2017 gerealiseerde begrotingsresultaat expliciet 
afgezet tegenover de verschillende begrotingsregels die van toepassing zijn. Ten eerste 
wordt de naleving van de regels van het Europese Stabiliteits- en Groeipact, die gelden 
op het niveau van de Gezamenlijke Overheid, toegelicht.  
 
Ten tweede wordt het begrotingsresultaat 2017 geanalyseerd binnen het nationale 
begrotingskader. Het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 vraagt aan de 
Afdeling om jaarlijks een evaluatie maken van het door elke overheid gerealiseerde 
begrotingsresultaat. Indien de Afdeling een significante afwijking vaststelt tussen 
doelstelling en resultaat kan het nationale correctiemechanisme geactiveerd worden.  
 
In het Overlegcomité van april 2017 werd slechte akte genomen van de doelstellingen 
opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2017-2020. Het is bijgevolg momenteel niet 
mogelijk voor de Afdeling om haar monitoringopdracht uit te voeren. Desalniettemin 
opteerde de Afdeling ervoor om een zuiver illustratieve oefening te maken op basis 
van een door haar voor 2017 weerhouden ‘referentie-indicator’. Deze oefening kan 
echter, per definitie, niet resulteren in de activatie van het nationale 
correctiemechanisme.  
 
Het is daarom dat de Afdeling in deel 1 van dit Advies eerst een aantal vaststellingen 
wenst te doen. Een eerste vaststelling betreft het belang van een interne 
begrotingscoördinatie waarin een consensus wordt bereikt over de 
begrotingsdoelstellingen van de individuele overheden. Ten tweede stelt de Afdeling 
op basis van de momenteel beschikbare ramingen voor de begrotingsevolutie in 2018 
vast dat het begrotingstraject opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 
(april 2018) niet gerealiseerd wordt.  
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1 VASTSTELLINGEN VAN DE AFDELING MET BETREKKING TOT 
DE BEGROTINGSCOÖRDINATIE EN 2018 

1.1 Een interne begrotingscoördinatie met goedgekeurde 
begrotingsdoelstellingen voor de individuele overheden is 
essentieel 

In maart 2018 publiceerde de Afdeling haar aanbevelingen ter voorbereiding van het 
Stabiliteitsprogramma 2018-2021. De coördinatieprocedure die is vastgelegd in het 
Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 11 (hierna: het 
Samenwerkingsakkoord) voorziet dat het advies van de Afdeling als basis dient voor 
een coördinatieproces in het Overlegcomité met het oog op de vaststelling van de 
begrotingsdoelstellingen van de individuele overheden, die samen de Gezamenlijke 
Overheid vormen. Dit coördinatieproces bevat volgens het Samenwerkingsakkoord 
(art. 2, §4) minimaal de volgende elementen:  
 

− een voorafgaand overleg in het Overlegcomité over het begrotingstraject van 
de Gezamenlijke Overheid; 
 

− de vastlegging en goedkeuring van de individuele begrotingsdoelstellingen 
van de akkoordsluitende partijen 12 en van de lokale overheden in nominale en 
structurele termen door het Overlegcomité.  

 
In het Samenwerkingsakkoord hebben de betrokken partijen zich ertoe verbonden een 
maximale inspanning te leveren om tot een consensus te komen en zo een akkoord te 
sluiten over de begrotingsdoelstellingen.  
 
Het Overlegcomité van 27 april 2018 keurde het traject van het Stabiliteitsprogramma 
2018-2021 goed dat streeft naar het bereiken van de MTO (uitgedrukt in termen van 
het structureel saldo en vastgelegd op 0% van het BBP) in 2020 voor het geheel van de 
verschillende overheidsniveaus  

                                                 
11  Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de 

Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (13 december 2013). 

12  Het Samenwerkingsakkoord werd ondertekend door de vertegenwoordigers van Federale Staat, 
de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse 
Gewest; het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie en goedgekeurd door de 
parlementen van de akkoordsluitende partijen. 
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Hetzelfde Overlegcomité nam tevens akte van het engagement van Entiteit I en 
Entiteit II om in 2020 naar een structureel evenwicht te streven 13. Voorts werd 
gepreciseerd dat deze trajecten deel uitmaken van het onderhandelingsproces dat is 
opgestart met de Europese Commissie over de flexibiliteit voor de structurele 
hervormingen en voor de strategische investeringen. Elke verdere precisering rond de 
begrotingsdoelstellingen van de individuele Gemeenschappen en Gewesten ontbreekt 
in het Stabiliteitsprogramma 2018-2021. 
 
Hoewel dit engagement een vooruitgang betekent in vergelijking met de voorgaande 
jaren , stelt de Afdeling bijgevolg vast dat het traject van de Gezamenlijke Overheid 
dat weerhouden is het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 niet volledig onderbouwd is 
door een omvattend akkoord in het Overlegcomité over de begrotingsdoelstellingen 
van de individuele overheden die samen de Gezamenlijke Overheid vormen. 
 
Het ontbreken van individuele begrotingsdoelstellingen in de beslissing van 
Overlegcomité van 27 april 2018 maakt dat het akkoord van het Overlegcomité slechts 
gedeeltelijk in overeenstemming is met de interfederale begrotingscoördinatie die 
voorzien is in het Samenwerkingsakkoord. 
 
Ook in voorgaande jaren werd de interfederale begrotingscoördinatie niet toegepast 
zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord. De Afdeling stelde bij haar globale 
evaluatie van de toepassing van het Samenwerkingsakkoord (HRF-advies juli 2017) 
vast dat, sinds het Samenwerkingsakkoord in werking trad op 1 januari 2014, het niet 
mogelijk bleek om binnen het Overlegcomité tot een akkoord te komen over de 
vaststelling van begrotingsdoelstellingen van de verschillende overheden. Het 
Overlegcomité nam telkens enkel akte van de begrotingstrajecten opgenomen in de 
opeenvolgende Stabiliteitsprogramma’s tussen april 2014 en 2017. 
 

                                                 
13  Het traject van Entiteit I werd op 27 april 2018 goedgekeurd door de federale regering 

(ministerraad). 
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De lacunes in de toepassing van de begrotingscoördinatie in België heeft tot gevolg dat 
er onzekerheid zou kunnen bestaan over het begrotingstraject van de Gezamenlijke 
Overheid en zorgt ervoor dat de Afdeling haar monitoringopdracht zoals 
voorgeschreven door hetzelfde Samenwerkingsakkoord niet kan vervullen (zie in het 
bijzonder deel 3.2.1 van dit Advies) 14. Een goede begrotingscoördinatie zoals voorzien 
in het Samenwerkingsakkoord is van belang om het aanpassingstraject naar de MTO 
te realiseren, conform de engagementen van België t.o.v. de Europese Unie, en zo de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen in het belang van de komende 
generaties. Zij is tevens noodzakelijk om de in het Samenwerkingsakkoord 
voorgeschreven onafhankelijke monitoring op grond van individuele 
begrotingsdoelstellingen te kunnen realiseren.  
 
De Afdeling deed in haar advies van juli 2017 dan ook een dringende oproep aan de 
verschillende regeringen om tot een akkoord te komen over het globale 
begrotingstraject en de verdeling hiervan over de verschillende deelsectoren van de 
overheid en de individuele Gemeenschappen en Gewesten. 
 
Met betrekking tot het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 merkt de Afdeling op dat in 
het Overlegcomité van 27 april 2018 een zekere vooruitgang werd geboekt door het 
akkoord over het traject van de gezamenlijke overheid. Daarentegen stelt ze wel vast 
dat net zoals in voorgaande jaren er – momenteel - geen begrotingsdoelstellingen voor 
de individuele overheden overeengekomen zijn. Hierdoor zal de Afdeling ook in 2019 
niet in staat zijn om haar monitoringopdracht uit te voeren zoals voorzien in het 
Samenwerkingsakkoord (i.e. de evaluatie van de begrotingsresultaten 2018). 
 
In het verlengde van bovenstaande vaststellingen benadrukt de Afdeling nogmaals 
de noodzaak om in het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen tot een 
akkoord te komen over zowel het globale begrotingstraject als de expliciete 
verdeling hiervan over de individuele overheden.  Bij de afwezigheid van 
individuele begrotingsdoelstellingen kan de Afdeling het nationale 
correctiemechanisme niet activeren in het geval zij een significante afwijking op het 
niveau van de Gezamenlijke Overheid zou detecteren aangezien deze niet kan worden 
toebedeeld aan een specifieke overheid.  
 

                                                 
14  De vastlegging van individuele begrotingsdoelstellingen door het Overlegcomité is immers van 

belang voor de uitvoering van de ex-post monitoringopdracht die door het 
Samenwerkingsakkoord aan de Afdeling werd toegekend (art. 4; §1). De Afdeling wordt geacht 
“jaarlijks de naleving te evalueren van de verbintenissen van de akkoordsluitende partijen in het raam van 
dit samenwerkingsakkoord en van de beslissingen van het Overlegcomité bedoeld in artikel 2, § 4. [i.e. de 
begrotingsdoelstellingen]. Indien de Afdeling van oordeel is dat een akkoordsluitende partij op 
‘significante wijze’ afwijkt van haar doelstelling (afgesproken in het Overlegcomité), dan wordt 
automatisch het nationale correctiemechanisme geactiveerd. 
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Ook de Europese Commissie (EC) wijst in haar recente landenspecifieke 
aanbevelingen voor België opnieuw op de noodzaak om te komen tot een akkoord 
over de begrotingsdoelstellingen:: ‘Pursue the full implementation of the 2013 Cooperation 
Agreement to coordinate fiscal policies of all government levels” 15. 
 
 

1.2 De vooruitzichten voor 2018 

De Afdeling nam in haar advies van maart 2018 ter voorbereiding van het 
Stabiliteitsprogramma 2018-2021 akte van de structurele verbetering van 0,25% bbp 
voor 2018 zoals opgenomen in het ontwerpbegrotingsplan 2018 (zoals ingediend bij de 
EC in oktober 2017), zowel in het aanbevolen als in het alternatieve traject. In beide 
trajecten werd de MTO (structureel evenwicht) bereikt in 2020. De trajecten 
verschilden echter van elkaar inzake de verdeling van de inspanning tussen 2019 en 
2020 16. 
 
Het traject voor de Gezamenlijke Overheid dat is opgenomen in het 
Stabiliteitsprogramma 2018-2021 van april 2018, dat werd goedgekeurd door het 
Overlegcomité van 27 april 2018, is erop gericht om de MTO (het structureel 
evenwicht) te bereiken in 2020. De verdeling van de hiervoor noodzakelijke structurele 
verbetering over de periode 2018-2020 verschilt echter van beide trajecten van de 
Afdeling (zie Grafiek 1). Voor 2018 werd in het Stabiliteitsprogramma uiteindelijk een 
structurele verbetering van 0,1 % bbp weerhouden. 
 

                                                 
15  Recommendation for a Council RECOMMENDATION on the 2018 National Reform Programme of 

Belgium and delivering a Council opinion on the 2018 Stability Programme of Belgium (EC 23.05.2018). 
16  In het aanbevolen traject werd voor 2019 de minimum vereiste structurele verbetering uit het 

preventieve luik van het SGP toegepast (namelijk 0,6 % bbp). Om de MTO (structureel evenwicht) 
in 2020 te bereiken rest, op basis van de toenmalige ramingen, daarna nog een structurele 
verbetering van 0,15% bbp in 2020. In het alternatief traject werd de inspanning evenredig verdeeld 
tussen 2019 en 2020. 
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Grafiek 1 
Grafische voorstelling van de HRF-trajecten en het traject weerhouden in het 

Stabiliteitsprogramma van april 2018 (in % bbp) 

 
Bron:  Stabiliteitsprogramma 2018-2021 (april 2018) een HRF advies van maart 2018. 
 
Omdat het startpunt (het structureel saldo 2017) van het Stabiliteitsprogramma 0,2% 
beter werd ingeschat dan dat gebruikt in het maartadvies van de Afdeling daalde de 
noodzakelijke structurele verbetering om in 2020 het evenwicht te bereiken eveneens 
met 0,2% bbp. In het Stabiliteitsprogramma werd ervoor geopteerd om de vereiste 
structurele verbetering in 2018 met 0,2% te laten dalen ten opzichte van de initiële 
begroting 2018. Ondanks de verschillende vereiste verbetering van het structurele 
saldo in 2018 (nl. 0,06% bbp in het stabiliteitsprogramma en 0,25% bbp waarvan de 
Afdeling akte nam), komt het niveau van het structureel begrotingssaldo voor 2018 
dat weerhouden in het Stabiliteitsprogramma overeen met dat van de initiële 
begroting 2018 waarop ook het advies van de Afdeling berust. 
 
Ook de verdeling van de resterende structurele verbetering tussen 2019 en 2020 
verschilt ten opzichte van de verdeling aanbevolen door de Afdeling. In het traject uit 
het Stabiliteitsprogramma ligt het zwaartepunt van de inspanning immers in 2020 
(met een structurele verbetering van 0,6% bbp in dat jaar).  
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Op basis van de ramingen die momenteel beschikbaar zijn bij verschillende 
instellingen kan een eerste voorlopig beeld worden geschetst van het verwachte 
verloop van de begrotingssituatie in 2018 (telkens bij een hypothese van ongewijzigd 
beleid). Tabel 7 toont een overzicht. Hieruit blijkt dat volgens de meeste ramingen het 
nominaal vorderingensaldo in 2018 ten opzichte van 2017 licht negatiever wordt (IMF, 
EC, OECD) ofwel stabiel blijft (NBB, FPB) Deze laatste ramingen konden rekening 
houden met de sterke toename van de voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting 
die geobserveerd werd in het begin van 2018.  
 

Tabel 7 
Overzicht van de huidige ramingen bij ongewijzigd beleid voor 2018 (nominaal 

vorderingensaldo) (in % bbp) 

 
Bron:  Zie tabel. 
 
De meest relevante indicator is evenwel de jaarlijkse evolutie van het structureel saldo, 
waarbij het nominaal vorderingensaldo gecorrigeerd wordt voor de impact van de 
conjunctuur en van eenmalige en tijdelijke maatregelen (one shots). De meeste recente 
ramingen van zowel de EC als het FPB wijzen – bij ongewijzigd beleid – op een 
verslechtering van de structurele begrotingssituatie in 2018. Afhankelijk van de 
geconsulteerde bron – in functie van hun raming voor 2018 en de door hen 
gehanteerde hypotheses inzake output gap en éénmalige verrichtingen – zou het 
structureel saldo in 2018 verslechteren met -0,1 % bbp (EC), met -0,4 % bbp (FPB) 17. 
 

                                                 
17  Het verloop van het nominaal vorderingensaldo is grotendeels gelijklopend in de ramingen van 

de EC en het FPB. Door het FPB wordt de (negatieve) cyclische component van het 
vorderingensaldo echter groter ingeschat dan door de EC (die voor 2018 zelfs een positieve impact 
van de cyclus ziet). Dit vloeit voort uit een verschillende raming van de output gap. Beide 
instellingen hanteren hiervoor eenzelfde methode, maar passen deze toe op hun eigen datareeksen. 
Daarnaast loopt ook de raming van de impact van one shots op het vorderingensaldo licht uiteen 
voor 2017. Voor 2018 is het verschil tussen de one shots van de EC en het FPB meer uitgesproken 
omdat door het FPB (onder meer) rekening kon worden gehouden met de sterke toename van de 
voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting die geobserveerd werd in het begin van 2018.  

Nominaal vorderingensaldo 2017 2018 2017-2018
IMF (World Economic Outlook, 17 april 2018) -1,1% -1,3% -0,2%
EC (Spring Forecast, 3 mei 2018) -1,0% -1,1% 0,0%
OESO (Economic outlook, 30 mei 2018) -1,0% -1,3% -0,3%
NBB (Economische projecties, 15 juin 2018) -1,0% -1,0% 0,0%
FPB (Economische vooruitzichten, 20 juin 2018) 0,0% 0,0% 0,0%



33 
 

Tabel 8 
Overzicht van de huidige ramingen bij ongewijzigd beleid voor 2018 (structureel 

saldo) (in % bbp) 

 
Bron:  EC (Spring forecast 2018), Economische Vooruitzichten 2018-2023 FPB (juni 2018). 
 
Op basis van de momenteel beschikbare ramingen is er een risico dat de 
doelstelling 2018 zoals voorzien in het Stabiliteitsprogramma 2018-2021 (met name 
een structurele verbetering van 0,1 % bbp) niet gerealiseerd wordt en dat nog een 
bijkomende inspanning nodig is om deze te bereiken. 
 
Bovendien merkt de Afdeling ook op dat ze reeds in haar advies van maart 2018 heeft 
aanbevolen dat een eventuele vertraging in 2018 diende te worden ingehaald in 2019 
als voorwaarde voor het weerhouden van haar alternatieve traject waarbij wordt 
afgeweken van het Europees minimum in 2019. De Afdeling beveelt de regeringen 
dan ook met aandrang aan om tijdens het lopende en komende begrotingsjaar de 
nodige structurele maatregelen te nemen teneinde te verzekeren dat het traject 
vooropgesteld in het Stabiliteitsprogramma 2018-2021, dat beoogt om in 2020 op het 
niveau van de Gezamenlijke Overheid de MTO (structureel evenwicht) te bereiken, 
wordt gerealiseerd en met het oog op het verzekeren van de houdbaarheid van de 
overheidsschuld.. 
 
Tot slot merkt de Afdeling ook op dat de Raad van de Europese Unie in juli 2017 de 
aanbeveling gaf dat België zijn structureel saldo in 2018 met minimaal 0,6% bbp moet 
verbeteren. Dit correspondeert met een maximaal toegelaten netto (nominale) 
uitgavengroei van 1,61%. In haar beoordeling van het Stabiliteitsprogramma 2018-
2021 en op basis van de ramingen gemaakt in het kader van de Spring Forecast 2018 
wijst de EC er overigens op dat België momenteel voor 2018 (en over 2017-2018 samen 
beschouwd) riskeert - prima facie - significant af te wijken van de criteria van het 
preventieve luik. De EC vraagt dan ook dat België de nodige maatregelen zou nemen 
om de naleving met het Stabiliteits- en groeipact te verzekeren 18. Sinds de 
inwerkingtreding van het Europese schuldcriterium binnen het correctieve luik van 
het SGP, kon België immers nog niet voldoen aan een numerieke (prima facie) naleving 
van het schuldcriterium.  
 
 
                                                 
18  Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty – Belgium (23.05.2017, report from 

the Commission): 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_429_en.pdf. 

2017 2018r 2017 2018r
Nominaal vorderingensaldo -1,0% -1,1% -1,0% -1,0%

Cyclische component -0,1% 0,1% -0,3% -0,2%
One-shots 0,4% 0,2% 0,3% 0,6%

Structureel saldo -1,3% -1,4% -1,0% -1,4%
Evolutie (∆) -0,1% -0,4%

EC (mei 2018) FPB (juni 2018)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_429_en.pdf
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2 BEGROTINGSREALISATIES 2017 BINNEN EEN 
MIDDELLANGE TERMIJNPERSPECTIEF 

2.1 Budgettaire evolutie van de Gezamenlijke Overheid 

De analyse van de begrotingsresultaten in 2017 op het niveau van de Gezamenlijke 
Overheid gebeurt hier in drie stappen. Deel 2.1.1 gaat in op de evolutie van de 
begrotingssaldi van de Gezamenlijke Overheid en schetst zo een eerste algemeen beeld 
van de toestand van de overheidsfinanciën in 2017. Daarna verschuift de focus naar 
de bepaling van de structurele tendensen in de dynamiek van de ontvangsten (deel 
2.1.2) en de overheidsuitgaven (deel 2.1.3). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
analyse van de schuldgraad in deel 2.1.4. 
 
 

2.1.1 Een globaal beeld aan de hand van de begrotingssaldi  
De Gezamenlijke Overheid realiseerde in 2017 een nominaal vorderingensaldo 
van -1,0% bbp. De gezamenlijke financieringsbehoefte daalde zo met 1,4 procentpunt 
bbp ten opzichte van het begrotingsjaar 2016, waarin een tekort van 2,5% bbp werd 
gerealiseerd. Het aandeel van de overheidsontvangsten in het bbp steeg in 2017 met 
0,5 procentpunt om een niveau van 49,6% bbp te bereiken. Parellel daalde het aandeel 
van het overheidsuitgaven met 0,9 procentpunt bbp tot 50,7% bbp. 
 
Het primair saldo verbeterde in 2017 met 1 procentpunt bbp. Het primair overschot 
bedroeg in 2016 0,4% bbp terwijl dit in 2017 1,4% bbp is. De verbetering van het 
primaire saldo was iets minder uitgesproken dan die van het vorderingensaldo. De 
daling van de rentelasten heeft immers voor 0,4 procentpunt bbp bijgedragen aan de 
verbetering van het begrotingssaldo. De rentelasten bereikten in 2017 een niveau van 
2,5 % bbp. 
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Tabel 9  
De begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
(*) Ontvangsten en uitgaven bepaald volgens de HRF-definitie (exclusief toegerekende sociale 

premies, maar inclusief de aan de EU afgestane belastingen en de verkopen van activa zijn als 
ontvangsten geboekt). 

 
Onderstaande grafiek plaatst de resultaten van 2017 in een 
middellangetermijnperspectief (1995-2017).  
 

Grafiek 2 
Evolutie van de ontvangsten, primaire uitgaven, rentelasten en (primair) 

vorderingensaldo (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
(*) Ontvangsten en primaire uitgaven bepaald volgens de HRF-definitie (exclusief toegerekende 

sociale premies, maar inclusief de aan de EU afgestane belastingen en de verkopen van activa 
zijn als ontvangsten geboekt). 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Ontvangsten (*) 50,6% 50,2% 49,6% 49,1% 49,6% 0,5%
Uitgaven (*) 53,8% 53,3% 52,1% 51,6% 50,7% -0,9%

Rentelasten 3,3% 3,3% 3,0% 2,9% 2,5% -0,4%
Primaire uitgaven (*) 50,5% 50,0% 49,1% 48,7% 48,2% -0,5%

Primair saldo 0,2% 0,2% 0,5% 0,4% 1,4% 1,0%
Nominaal vorderingensaldo -3,1% -3,1% -2,5% -2,5% -1,0% 1,4%
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Het aandeel van de ontvangsten in het bbp liep sinds 2010 beduidend op en bereikte 
een hoogtepunt in 2013 (50,6% bbp). Vanaf 2014 daalde de ratio van de ontvangsten 
onafgebroken tot een niveau van 49,1% bbp in 2016. In 2017 steeg de ontvangstenratio 
echter opnieuw tot 49,6% bbp. De evolutie van het aandeel van de primaire uitgaven 
in het bbp wordt gekenmerkt door een aanzienlijke stijging, tot boven de 50 % bbp, 
tussen 2007 en 2013. In het begrotingsjaar 2014 werd een voorzichtige daling van de 
primaire uitgavenratio ingezet die ook in 2017 werd aangehouden. Beide ratio’s, en in 
het bijzonder de primaire uitgavenratio, zijn in een middellangetermijnperspectief, 
ondanks de afname in de voorbije jaren, nog steeds vrij hoog. De trendmatige daling 
van de rentelasten die werd opgetekend over de beschouwde periode, op een korte 
stagnatie na in de periode 2010-2012, werd verdergezet in 2017. 
 
De evolutie van de ratio van de ontvangsten en (primaire) uitgaven is bepalend voor 
die van het nominale (primaire) vorderingensaldo. In een middellange 
termijnperspectief kende het nominale vorderingensaldo een sterke terugval in 2009 
(-5,4% bbp) om zich vervolgens trapsgewijs te herstellen. Na een stabilisatie van het 
tekort op -2,5% bbp over 2015-2016, nam het tekort in 2017 sterk af tot 1% bbp. 
 
Het herstel van het vorderingensaldo volgt gedeeltelijk uit het verloop van het 
primaire begrotingssaldo. Vanaf 2013 boekte de Gezamenlijke Overheid opnieuw een 
beperkt primair overschot. In vergelijking met het pre-crisisniveau is de omvang van 
dit primaire overschot evenwel beperkt, ondanks een aanzienlijke stijging van het 
primair overschot in 2017.  
 
In een structurele benadering wordt abstractie gemaakt van de impact van de 
conjunctuur en eenmalige en tijdelijk maatregelen op het vorderingensaldo. 
Beschouwd in structurele termen verbeterde het saldo met 0,9 procentpunt bbp in 2017 
om een niveau van -1,0% bbp te bereiken. De verbetering van het nominale 
begrotingssaldo (+1,4 procentpunt bbp) kan namelijk deels verbonden worden met het 
positieve verloop van de conjunctuur (+0,2 procentpunt bbp) als gevolg van een 
mindere negatieve output gap en de evolutie van de impact van eenmalige en tijdelijke 
factoren (+0,4 procentpunt bbp). In 2017 hebben de one shots een belangrijke positieve 
impact van +0,3% bbp op het begrotingssaldo terwijl er in 2016 nog een negatieve 
impact van 0,1% bbp was. Deze factoren worden in detail besproken bij de analyse van 
de evolutie langs inkomsten- en uitgavenzijde in delen 2.1.2.2 en 2.1.3.2 hierna.  
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Tabel 10  
De begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid (n structurele termen, in % 

bbp) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018) en de Economische projecties van het FPB (juni 2018). 
 

In 2017 zijn het nominale en structurele vorderingensaldo dus aan elkaar gelijk omdat 
de negatieve impact van de conjunctuur (-0,3% bbp) nagenoeg integraal 
gecompenseerd wordt door de positieve invloed van eenmalige en tijdelijke factoren 
op het begrotingssaldo (+0,3% bbp). Het primaire structurele saldo verbeterde in 2017 
met 0,5 procentpunt bbp en bereikte een niveau van 1,5% bbp.  
 
Onderstaande grafiek plaatst het structureel saldo van 2017, en haar componenten, in 
een middellangetermijnperspectief (2010-2017). Over het geheel van de beschouwde 
periode werd in 2017 het laagste structurele tekort en hoogste structureel primaire 
overschot opgetekend.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Nominaal vorderingensaldo -3,1% -3,1% -2,5% -2,5% -1,0% 1,4%

Cyclische component -0,9% -0,8% -0,6% -0,6% -0,3% 0,2%
One shots 0,5% 0,3% 0,2% -0,1% 0,3% 0,4%

Structureel saldo -2,7% -2,6% -2,0% -1,9% -1,0% 0,9%
Structureel primair saldo 0,6% 0,6% 1,0% 1,0% 1,5% 0,5%
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Grafiek 3 
Evolutie van het structurele saldo (in % bbp) 

 

Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 
overheid, april 2018) en de Economische projecties van het FPB (juni 2018). 

 
 

2.1.2 De overheidsontvangsten 
De analyse van de overheidsontvangsten gebeurt in twee stappen. In een eerste stap 
wordt ingegaan op de evolutie van de effectieve (‘te observeren’) overheids-
ontvangsten (deel 2.1.2.1). In een tweede stap wordt gecorrigeerd voor de impact van 
de conjunctuur en de eenmalige en tijdelijke factoren (deel 2.1.2.2). 
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2.1.2.1 Effectieve overheidsontvangsten  
Zoals in de vorige adviezen van de Afdeling zijn onderstaande tabellen en grafieken 
opgesteld op basis van de HRF-definitie voor de ontvangstenratio 19. Volgens de HRF-
definitie houden de ontvangsten rekening met de aan de EU overgedragen fiscale 
heffingen en de opbrengst van de verkopen van activa. De verkopen van activa 
worden in de gedetailleerde nationale rekeningen als negatieve uitgaven geboekt en 
niet als niet-fiscale ontvangsten. Voorts wordt in HRF-definitie geen rekening 
gehouden met de toegerekende sociale bijdragen. Daardoor wijken de hier 
gepresenteerde cijfers enigszins af van de overheidsrekeningen (ESR-concept) zoals 
gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen.  
 
Zoals uit Tabel 11 blijkt, is er in 2017 enkel een niveauverschil tussen de totale 
ontvangstenratio volgens HRF-definitie (49,6% bbp) en het ESR-concept (51,3% bbp). 
De evolutie van de ontvangstenratio in 2017 is identiek in beide definities. In 2017 
namen de totale overheidsontvangsten toe met 0,53% bbp. De stijging van de totale 
ontvangstenratio is volledig toe te schrijven aan een toename van de fiscale en 
parafiscale ontvangsten aangezien de niet-fiscale ontvangsten, uitgedrukt in % bbp, 
quasi-stabiel bleven in 2017. 
 

Tabel 11 
Totale ontvangsten (ESR naar HRF definitie) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
 

                                                 
19  Voor een gedetailleerde toelichting van het HRF concept, zie bijlage 3.1. van het Advies van juli 

2017  

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Totale ontvangsten (ESR) 52,7% 52,2% 51,4% 50,8% 51,3% 0,5%

HRF specifieke correcties -2,1% -2,0% -1,8% -1,7% -1,7% 0,0%
Toegerekende sociale premies -2,4% -2,4% -2,3% -2,3% -2,3% 0,0%
Indirecte belastingen afgestaan aan de EU 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0%
Verkoop van activa 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

Totale ontvangsten (HRF) 50,6% 50,2% 49,6% 49,1% 49,6% 0,5%
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Tabel 12  
Effectieve overheidsontvangsten over de periode 2013-2017 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
 
Wanneer de stijging van de fiscale en parafiscale ontvangsten in detail wordt 
onderzocht, dan blijkt dat een toename van de ontvangsten uit de directe belastingen 
(+0,61% bbp) licht wordt afgeremd door een beperkte afname van de ontvangen 
sociale premies (-0,11%). Deze laatste afname situeert zich quasi integraal bij de 
premies ten laste van de werkgevers. Het sinds 1 april 2016 verlaagde tarief voor de 
werkgeversbijdrage, in het kader van de tax shift, was immers in 2017 voor het eerst 
van toepassing op een volledig jaar. De ontvangsten uit heffingen op vermogen en de 
indirecte belastingen bleven in 2017 nagenoeg stabiel. 
 
Op het niveau van de directe belastingen (+0,61 procentpunt bbp) kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen, enerzijds, de evolutie van directe belastingen van 
toepassingen op vennootschappen (+0,65 procentpunt bbp) en, anderzijds, diegene die 
van toepassing zijn op gezinnen, niet-inwoners en IZW’s (-0,04 procentpunt bbp). In 
de laatste categorie wordt een toename van de ontvangsten uit belastingen op 
beroepsgeboden inkomens (+0,06 procentpunt bbp) meer dan gecompenseerd door 
een daling van de opbrengst uit de roerende voorheffing (-0,08 procentpunt bbp). De 
impact van de verhoging van de aanslagvoet van de roerende voorheffing tot 30% in 
2017 werd immers gecompenseerd door lage rentes op de activa onderhevig aan deze 
heffing.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Totale ontvangsten (HRF) 50,6% 50,2% 49,6% 49,1% 49,6% 0,5%

Fiscale en parafiscale ontvangsten 45,5% 45,4% 45,1% 44,3% 44,8% 0,5%
Directe belastingen 16,7% 16,8% 16,6% 16,3% 16,9% 0,61%

Vennootschappen 3,2% 3,2% 3,4% 3,6% 4,2% 0,65%
Gezinnen, niet-inwoners en IZW's 13,5% 13,6% 13,2% 12,7% 12,7% -0,04%

Roerende voorheffing 1,1% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% -0,08%
Beroepsgebonden inkomens (incl. bijz. bijdr.) 11,8% 11,8% 11,5% 11,1% 11,2% 0,06%
Overige 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% -0,02%

Indirecte belastingen 13,4% 13,3% 13,3% 13,5% 13,5% 0,0%
Btw 6,9% 6,9% 6,7% 6,8% 6,8% 0,0%
Accijnzen en gelijkgestelden 2,4% 2,4% 2,5% 2,7% 2,7% 0,0%
Onroerende voorheffing en registratierechten 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0%
Overige 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0%

Werkelijke sociale premies 14,4% 14,3% 14,3% 13,7% 13,6% -0,1%
Ten laste van de werkgevers 8,9% 8,8% 8,8% 8,3% 8,2% -0,1%
Ten laste van de gezinnen 5,5% 5,5% 5,5% 5,4% 5,4% 0,0%

Kapitaalbelastingen (vermogensheffingen) 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,0%

Niet-fiscale en parafiscale ontvangsten 5,1% 4,8% 4,6% 4,8% 4,8% 0,0%
Inkomen uit vermogen 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,0%
Verkoop van goederen en diensten 2,8% 2,8% 2,7% 2,9% 2,9% 0,0%
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 1,0% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 0,0%
Verkoop van activa 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
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De toename van de ontvangsten uit de belasting op beroepsgeboden inkomens in 2017 
is opvallend aangezien deze in de twee voorgaande jaren telkens daalden. De 
verklaring voor de stijging in 2017 is tweeledig. Ten eerste traden er in de 
personenbelasting in 2017 geen nieuwe maatregelen binnen het kader van de taxshift 
in werking (het volgende luik van de taxshift treedt in werking in 2018). Ten tweede 
versnelde het inkohieringsritme in 2016 wat voor gevolg had dat de (negatieve) 
kohieren in de nationale rekeningen voor 2016 groter waren dan wat bij een stabiel 
inkohieringsritme zou zijn genoteerd. De versnelling in 2016 had ook als gevolg dat 
de (negatieve) kohieren in 2017 kleiner waren.  
 
De sterke toename van de ontvangsten uit de directe belastingen van toepassing op 
vennootschappen in 2017 (+0,65 procentpunt bbp), vloeit voort uit een uitgesproken 
stijging van de ontvangsten uit belastingen op de winsten van vennootschappen 
(vennootschapsbelasting of VenB). Zoals uit Grafiek 4 blijkt, kon reeds in de 
voorgaande jaren een stijging worden vastgesteld van de ontvangsten uit de VenB, 
maar de toename van +0,65% bbp in 2017 is erg hoog in vergelijking met voorgaande 
jaren. 
 

Grafiek 4 
Evolutie van de ontvangsten uit de de VenB in % bbp (1995-2017) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
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Om deze toename in meer detail te kunnen beschrijven, wordt in Grafiek 5 het verloop 
van de ontvangsten uit de VenB uitgesplitst over haar twee belangrijkste 
componenten 20. Sinds 2010 was er een toename van de VenB die via de inkohieringen 
worden geïnd. Gegeven dat de voorafbetalingen stabiel bleven tussen 2010 en 2016, 
was er dus een sterke toename van het aandeel van de ontvangsten uit de VenB dat 
wordt geïnd via inkohieringen 21. De ontvangsten uit de VenB namen bijgevolg ook 
toe in deze periode.  
 
In 2017 is de toename van de ontvangsten uit de VenB echter verbonden aan een sterke 
groei van de voorafbetalingen door de bedrijven, terwijl de inkohieringen (in % bbp) 
nagenoeg stabiel blijven. Als gevolg van deze toename, komen de voorafbetalingen in 
2017 terug op hun niveau van voor de financieel-economische crisis (2008-2009). 
 

Grafiek 5 
 Evolutie van de componenten van de VenB (1995-2017) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
 

                                                 
20  Daarnaast omvatten de inkomsten uit de VenB ook de roerende voorheffing betaald door 

vennootschappen en de belasting van niet-inwoners (deel vennootschappen). 
21  Het aandeel van inkohieringen in de totale belasting op het inkomen van vennootschappen nam 

stelselmatige toe van 12,9% in 2010 tot 38,1% in 2016. 
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De vastgestelde toename van de voorafbetalingen in 2017 kan verklaard worden door 
verschillende factoren. Ten eerste verhoogde in januari 2017 de 
belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen tot 2,25% 22. Ten tweede 
verhoogde ook de belastbare grondslag van de VenB door een daling van het tarief 
van de notionele interestaftrek (als gevolg van de daling van de referentierente voor 
risicokapitaal). Tot slot wordt de belastbare basis ook in belangrijke mate bepaald door 
het verloop van de conjunctuur, welke de laatste jaren gunstig was. 
 
Afhankelijk van de beschouwde factor is de toename van opbrengst uit de VenB van 
structurele of van tijdelijke aard. Een verhoging van de ontvangsten uit de VenB als 
gevolg van de eerste, hogervermelde, factor betreft een zuivere verschuiving van het 
moment van betaling van het verschuldigde bedrag in de tijd. De belastinginning via 
inkohieringen zal immers equivalent dalen in de volgende jaren, wat de ontvangsten 
uit de VenB in die jaren zal drukken. Bijgevolg wordt het verloop van de ontvangsten 
bij de analyse in structurele termen hiervoor gecorrigeerd (deel 2.1.2.2). 
 

2.1.2.2 Een analyse in structurele termen: een correctie voor one shots en de 
conjunctuur 

Zoals in het deel hierboven werd toegelicht, steeg de totale ontvangstenratio in 2017 
met 0,53% bbp ten opzichte van 2016. De te observeren evolutie wordt echter 
beïnvloed door het verloop van de conjunctuur en de impact van eenmalige en 
tijdelijke factoren (zogenaamde one shots). In structurele termen nam de 
ontvangstenratio in 2017 toe met 0,36% bbp om zo een niveau van 49,3% bbp te 
bereiken. Het verschil in verloop tussen beide ratio’s (0,17% bbp) kan worden herleid 
tot de verhoogde impact van one shots op in de ontvangsten in 2017. Zoals uit Tabel 13 
blijkt, was de impact van de conjunctuur op de ontvangstenratio immers quasi 
neutraal in 2017.  
 

                                                 
22  Dit beïnvloedt het verschil tussen het boetetarief bij onvoldoende of geen voorafbetalingen en de 

rente om een voorafbetaling eventueel te financieren via een lening. Door de verhoging van het 
boetetarief wordt het voor bedrijven terug interessanter om bijvoorbeeld leningen aan te gaan om 
hun voorafbetalingen te financieren in plaats van de VenB via inkohieringen (inclusief 
belastingvermeerdering) te betalen. 
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De ontvangstenratio in 2017 blijkt evenwel in een niet geringe mate beïnvloed door 
eenmalige en tijdelijke meevallers langs ontvangstenzijde (0,35% bbp). Dit is een 
toename van 0,16 procentpunt bbp in vergelijking met 2016. Deze tijdelijke meevallers 
betreffen onder meer de terugbetaling van staatssteun verleend onder de excess profit 
rulings en een voorschot op de eindbelasting van het pensioenspaarkapitaal 23. In 2017 
heeft echter in hoofdzaak de toename van de voorafbetalingen in de VenB geleid tot 
een tijdelijke verhoging van de ontvangsten. Een gedeelte van de toename van de 
voorafbetalingen is immers tijdelijk aangezien dit aanleiding zal geven tot een lagere 
belastinginning via inkohieringen in de volgende jaren. De inschatting van de grootte 
van de tijdelijke toename in de voorafbetalingen is echter niet eenvoudig 24. Door het 
FPB wordt binnen het kader van de economische vooruitzichten van juni 2018 een 
bedrag van 0,3% bbp (1,3 mia EUR) als niet-structureel beschouwd 25. Dit bedrag stemt 
overeen met het bedrag dat hiervoor weerhouden werd in het rapport van het federaal 
Monitoringcomité van maart 2018 26.  
 

Tabel 13 
Structurele overheidsontvangsten over de periode 2013-2017 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018) en de Economische projecties van het FPB (juni 2018). 
 

                                                 
23  Bij alle contracten die van vóór 2015 dateren en die nog niet definitief werden belast, wordt van 

2015 tot en met 2019 elk jaar in september 1 % van het kapitaalreserves (waarde op 31/12/2014) 
belast. De betaalde voorschotten zullen van de eindbelasting worden afgetrokken wanneer deze 
verschuldigd is. 

24  Merk op dat binnen het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting het basistarief 
van de belastingvermeerdering vanaf 2018 (aanslagjaar 2019) opnieuw wordt verhoogd tot 6,75%. 
Onder impuls hiervan kan de betaling van de verschuldigde belasting opnieuw naar voor schuiven 
in de tijd.  

25  Door de EC werd in het Spring Forecast 2018 de grootte van de tijdelijke toename geraamd op 0,5% 
bbp. De raming van de EC is iets hoger dan deze van het FPB aangezien de EC het volledige 
verschil tussen de geobserveerde toename en de trend als tijdelijk beschouwt. 

26  Het bedrag voor het niet-recurrente gedeelte werd overgenomen uit een raming van de NBB. Het 
bedrag werd bepaald als het verschil tussen de geobserveerde toename en een baseline verloop van 
de voorafbetalingen (in functie van de groei van het bruto-exploitatieoverschot van de bedrijven, 
de geraamde impact van maatregelen en een inschatting van de opbrengst van de daling van het 
rentetarief van de notionele interestaftrek). Vervolgens werd 60% van het verschil als een niet 
recurrente factor beschouwd. Dit om rekening te houden met een aantal elementen van 
onzekerheid bij de bepaling van het baseline scenario. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Totale ontvangsten (HRF) 50,63% 50,21% 49,60% 49,11% 49,64% 0,53%

Correctie voor de stand van de conjuctuur -0,02% -0,02% -0,02% -0,01% -0,01% 0,01%
Impact van one shots 0,53% 0,42% 0,17% 0,19% 0,35% 0,16%

Structurele ontvangsten (HRF) 50,13% 49,81% 49,45% 48,94% 49,30% 0,36%
p.m. Structurele ontvangsten (ESR) 52,19% 51,78% 51,21% 50,63% 50,99% 0,36%
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Ter afsluiting toont Grafiek 6 de evolutie van de nominale en de structurele 
ontvangstenratio binnen een middellangetermijnperspectief (1995-2017). 
 

Grafiek 6 
 Evolutie van de ontvangstenratio (nominaal & structureel, 1995-2017) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018) en de Economische projecties van het FPB (juni 2018). Aangezien de FPB 
reeks voor one shots pas beschikbaar is vanaf 2010, is het niet mogelijk om hiervoor de 
structurele ontvangsten te bepalen. 

 
 

2.1.3 De overheidsuitgaven  
De analyse van de primaire overheidsuitgaven gebeurt in twee stappen. In een eerste 
stap wordt ingegaan op de evolutie de effectieve (‘te observeren’) primaire 
overheidsuitgaven (deel 2.1.3.1). In een tweede stap wordt gecorrigeerd voor de 
impact van de conjunctuur en eenmalige en tijdelijke factoren (deel 2.1.3.2). Tot slot 
wordt ook de evolutie van de rentelasten besproken (deel 2.1.3.3). 
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2.1.3.1 De effectieve primaire overheidsuitgaven  
Net zoals aan ontvangstenzijde zijn de tabellen en grafieken van de primaire 
uitgavenratio opgesteld volgens de HRF-definitie. Dit houdt in dat de HRF-correcties 
die werden toegepast langs ontvangstenzijde (zie deel 2.1.2.1) symmetrisch worden 
toegepast op de uitgaven om de neutraliteit op het niveau van het vorderingensaldo 
te garanderen.  
 

Tabel 14 
Totale uitgaven (ESR naar HRF definitie) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
 
De totale primaire uitgavenratio daalde in 2017 met -0,5% bbp om het niveau van 
48,2% bbp te bereiken. Zowel de lopende uitgaven (-0,41% bbp) als de 
kapitaaluitgaven (-0,11% bbp) namen af in 2017.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Totale primaire uitgaven (ESR) 52,53% 52,00% 50,82% 50,42% 49,91% -0,52%

HRF specifieke correcties -2,07% -1,97% -1,76% -1,70% -1,70% 0,00%
Toegerekende sociale premies -2,44% -2,40% -2,25% -2,25% -2,25% 0,00%
Overdracht indirecte belastingen naar EU 0,30% 0,31% 0,39% 0,44% 0,43% -0,01%
Verkoop van activa 0,07% 0,12% 0,10% 0,12% 0,13% 0,01%

Totale primaire uitgaven (HRF) 50,46% 50,03% 49,06% 48,73% 48,21% -0,51%
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Tabel 15  
Effectieve overheidsuitgaven over de periode 2013-2017 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR (Rekeningen van de 

overheid, april 2018). 
 

2.1.3.1.1 Verloop van de kapitaaluitgaven 
Het verloop van de kapitaaluitgaven werd in hoofdzaak bepaald door een daling van 
de kapitaaloverdrachten, terwijl de investeringen in vaste activa (‘overheids-
investeringen’) nagenoeg stabiel bleven (zie Kader 1). 
 
Kader 1: Evolutie van de overheidsinvesteringen in 2017 

Het niveau van de Belgische overheidsinvesteringen is laag in vergelijking met andere 
Europese landen en in het bijzonder in vergelijking met het niveau van de totale 
primaire uitgaven. Vanuit deze vaststelling was de Afdeling in haar advies van maart 
2018 van oordeel dat een toename van de overheidsinvesteringen aangewezen is, in 
het bijzonder van de investeringen die een sterk positief effect hebben op de 
economische bedrijvigheid, het productiepotentieel van de economie en de 
houdbaarheid van de schuld. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Totale primaire uitgaven (HRF) 50,46% 50,03% 49,06% 48,73% 48,21% -0,51%

Lopende uitgaven 45,98% 45,79% 45,38% 45,29% 44,88% -0,41%
Beloning van werknemers 10,36% 10,32% 10,20% 10,12% 10,05% -0,07%
Intermediair verbruik en belastingen 4,37% 4,26% 4,08% 3,98% 4,04% 0,06%
Subsidies aan vennootschappen 3,46% 3,50% 3,43% 3,37% 3,36% -0,01%

waarvan loonkostensubsidies 1,19% 1,22% 1,21% 1,14% 1,09% -0,05%
Sociale uikeringen 25,33% 25,32% 25,24% 25,21% 25,18% -0,03%

in geld 17,38% 17,29% 17,22% 17,23% 17,20% -0,03%
pensioenen 10,27% 10,32% 10,37% 10,47% 10,51% 0,05%
gezinsbijslag 1,58% 1,57% 1,54% 1,51% 1,49% -0,02%
loopbaanonderbreking en brugpensioen 0,62% 0,59% 0,57% 0,53% 0,49% -0,04%
werkloosheid 1,80% 1,66% 1,47% 1,37% 1,28% -0,09%
uitkeringen ziekte en invaliditeit 1,69% 1,76% 1,82% 1,86% 1,91% 0,06%
leefloon 0,21% 0,22% 0,25% 0,27% 0,28% 0,00%
overige 1,20% 1,17% 1,21% 1,23% 1,25% 0,02%

in natura 7,95% 8,03% 8,01% 7,98% 7,98% -0,01%
waarvan gezondheidszorg 6,89% 6,95% 6,96% 6,87% 6,89% 0,02%

Inkomstenoverdrachten 2,46% 2,39% 2,44% 2,61% 2,25% -0,36%
waarvan naar de EU 1,35% 1,22% 1,37% 1,44% 1,16% -0,28%

Kapitaaluitgaven 4,48% 4,24% 3,68% 3,44% 3,33% -0,11%
Investeringen in vaste activa 2,43% 2,46% 2,40% 2,33% 2,34% 0,02%
Andere (o.a. kapitaaloverdrachten) 2,06% 1,77% 1,28% 1,11% 0,99% -0,12%

p.m. Terugbetaalbare belastingskredieten 0,38% 0,26% 0,20% 0,18% 0,20% 0,02%
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Zoals uit Tabel 16 blijkt, bleven de overheidsinvesteringen in 2017 stabiel op het niveau 
van 2016, namelijk 2,3% bbp. De stabiliteit op het niveau van de Gezamenlijke 
Overheid verbergt echter een verschuiving tussen het geheel van de G&G (-0,1 % bbp) 
en de Lokale Overheden (+0,1 % bbp). De stijging die in 2017 geobserveerd wordt bij 
de Lokale Overheden kadert binnen de zogenaamde ‘lokale investeringscyclus’. In 
aanloop naar de lokale verkiezingen (oktober 2018)- nemen de overheidsinvesteringen 
traditioneel toe om vervolgens na afloop van de lokale verkiezingen opnieuw af te 
nemen 27.  
 

Tabel 16 
Evolutie van de overheidsinvesteringen (2013-2017) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR. 
 
Zoals uit Grafiek 7 28 blijkt, schommelt sinds begin jaren ’90 de jaarlijkse depreciatie 
van de kapitaalvoorraad (het verbruik of waardevermindering van vast kapitaal) rond 
de jaarlijkse bruto vaste kapitaalvorming. De netto overheidsinvesteringen zijn 
derhalve zeer gering, en in sommige jaren zelfs negatief. Door met de jaren de netto-
investeringen te cumuleren, verkrijgt men de kapitaalvoorraad van de overheid. In 
verhouding tot het bbp is die kapitaalvoorraad in België sedert 1995 vrijwel 
ononderbroken geslonken. 
 
Ook in 2017 waren de investeringen in vaste activa slechts beperkt hoger dan het 
verbruik van de vaste activa (depreciatie). De netto-overheidsinvesteringen waren 
bijgevolg zeer gering.  
  

                                                 
27  Tegelijk kan opgemerkt worden dat het verloop van deze cyclus minder uitgesproken is in 

vergelijking met eerdere cycli (zie deel 2.4.3) 
28  Zie ook NBB (2017): Rapport ‘Publieke investeringen’: analyse en aanbevelingen. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Gezamenlijke Overheid 2,43% 2,46% 2,40% 2,33% 2,34% 0,02%

Entiteit I 0,29% 0,29% 0,26% 0,26% 0,26% -0,01%
G&G (geheel) 1,27% 1,37% 1,38% 1,38% 1,31% -0,06%
Lokale Overheden 0,87% 0,80% 0,75% 0,69% 0,77% 0,08%
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Grafiek 7 
Bepaling van de netto investeringen (1995-2017) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR. 
 
Grafiek 8 toont de verdeling van de netto-investeringen 29 over de verschillende 
overheidsniveaus. In deze voorstelling valt vooral het belang van de Lokale 
Overheden op voor het verzekeren van een netto toename van de 
overheidsinvesteringen.  
  

                                                 
29  Een negatief bedrag komt overeen met negatieve investeringen (depreciatie groter dan bruto-

investeringen). 
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Grafiek 8 
Verdeling van de netto-investeringen per overheidsniveau (in miljoen euro) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR. 

 

2.1.3.1.2 Verloop van de lopende uitgaven 
De daling in de lopende uitgaven situeert zich in verschillende uitgavencategorieën. 
De daling in de beloning van werknemers (-0,07% bbp) wordt geneutraliseerd door 
een stijging in de aankoop van goederen en diensten (intermediair verbruik en 
belastingen, +0,06% bbp). De sociale uitkeringen blijven nagenoeg constant in % bbp 
aangezien de toename van de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit (+0,06 bbp) wordt 
gecompenseerd door een daling van de werkloosheidsuitgaven (-0,09% bbp).  
 
Vooral de daling van de inkomensoverdrachten (-0,36% bbp) verklaart de daling die 
op het niveau van de totale lopende uitgaven geobserveerd wordt. In 2017 was er 
immers een tijdelijke vermindering van de bijdrage van België tot de begroting van de 
EU (-0,28% bbp). 
 
Tabel 17 geeft een overzicht van de totale overdrachten van België aan de Europese 
Unie (EU). Zij daalden fors van 1,4% bbp in 2016 naar 1,2% bbp in 2017. De daling 
vloeit voort uit de (tijdelijke) neerwaartse herziening van de bijdrage op basis van het 
bruto nationaal inkomen (bni) omwille van vertragingen in de uitvoering van de 
Europese begroting (zie detail in Kader 2). 
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Tabel 17 
Overdrachten van België aan de Europese Unie (in % bbp) 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen Secretariaat HRF op basis van NBB. 
 
Kader 2: Overdrachten van België aan de Europese Unie 

De overdrachten van België aan de Europese Unie (EU) bestaan hoofdzakelijk uit de 
bijdrage tot de zogenaamde “eigen middelen” van de Europese begroting: de 
traditionele eigen middelen, de derde middelenbron op basis van de btw-middelen en 
de vierde middelenbron op basis van het bruto nationaal inkomen (bni). 
 
De traditionele eigen middelen (TEM) bestaan hoofdzakelijk uit de douanerechten die 
de lidstaten innen en rechtstreeks doorstorten aan de Europese Unie, en in beperkte 
mate uit suikerheffingen. Net als de bijdragen aan het Resolutiefonds (sinds 2014) 
worden de TEM in de nationale rekeningen rechtstreeks geboekt als indirecte 
belastingen op de rekening van Europese Unie 30. In 2017 bedroegen zij samen 0,43% 
bbp voor België. 
 
De derde middelenbron wordt bepaald door de toepassing van een bepaald 
afdrachtpercentage (0,3%) op de geharmoniseerde btw-grondslag van de lidstaten. 
Voor België vertegenwoordigden deze btw-afdrachten 0,12% bbp in 2017, wat in lijn 
lag met de voorgaande jaren. 
 

                                                 
30  In de NR maken zij dus geen deel uit van de ontvangsten van de Gezamenlijke Overheid (GO). In 

de HRF-definitie wordt hiervoor een correctie toegepast: enerzijds worden de ontvangsten van de 
GO vermeerderd met het bedrag van deze indirecte belastingen op de rekening van de EU, en 
anderzijds worden, om saldo-neutraal te blijven, de uitgaven van de GO met datzelfde bedrag 
verhoogd (meer bepaald bij de overdrachten aan andere overheden). 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Overdrachten aan de EU (1)=(2)+(3) 1,34% 1,22% 1,37% 1,44% 1,16% -0,28%
   Indirecte belastingen (2)=(2a)+(2b) 0,30% 0,31% 0,39% 0,44% 0,43% -0,01%
      Traditionele eigen middelen (2a) 0,30% 0,31% 0,34% 0,37% 0,37% 0,00%
      Bijdragen aan het Resolutiefonds (2b) 0,00% 0,00% 0,06% 0,07% 0,06% -0,01%
   Inkomstenoverdrachten (3)=(4)+(5)+(6) 1,04% 0,91% 0,97% 1,00% 0,73% -0,27%
      Derde middelenbron (op basis van de btw) (4) 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,00%
      Vierde middelenbron (bijdrage op basis van het bni) (5a) 0,81% 0,68% 0,74% 0,77% 0,49% -0,28%
      Bijdrage in financiering Britse korting (bni) (5b) 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,00%
      Overige inkomstenoverdrachten (6) 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% 0,01%
p.m. Totale bni-bijdrage (5)=(5a)+(5b) 0,88% 0,75% 0,81% 0,84% 0,56% -0,29%
p.m. Totale bijdrage eigen middelen EU-begroting (7)=(2a)+(4)+(5) 1,31% 1,19% 1,33% 1,41% 1,11% -0,29%
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De vierde middelenbron vormt de sluitpost van de EU-begroting. De EU-begroting 
moet immers altijd ex-ante in evenwicht zijn. Bijgevolg wordt het bedrag van de vierde 
middelenbron bepaald door de totale uitgaven van de EU te verminderen met alle 
andere ontvangsten (TEM, derde middelenbron en overige ontvangsten, waaronder 
het eventuele overschot van het vorige begrotingsjaar). De lidstaten dragen bij tot de 
financiering van de vierde middelenbron in verhouding tot hun bni 31. 
 
Door de vertraging in de implementatie van bepaalde Europese programma’s 32 sloot 
de Europese begroting van 2016 af met een overschot dat overgedragen werd naar 
2017. 33 Ook de betalingen voor 2017 werden door de vertraging in de loop van het 
begrotingsjaar 2017 naar beneden herzien 34. Dit had als gevolg dat de totale vierde 
middelenbron voor het begrotingsjaar 2017 fors neerwaarts bijgesteld werd 35. Voor 
België betekende dit dat de bni-bijdrage daalde met 0,29 procentpunt bbp in 2017 om 
uit te komen op 0,56% bbp. Merk op dat het hier een tijdelijke daling betreft. De 
vertraagde implementatie van de EU-programma’s zal waarschijnlijk in de volgende 
jaren worden ingehaald 36. 
 

Ter illustratie wordt in Grafiek 9 de jaarlijkse reële groei van de primaire uitgaven 
afgezet tegenover de potentiële bbp groei. Hieruit blijkt dat het verschil tussen beide 
sinds 2013 negatief is, wat resulteert in een dalende primaire uitgavenratio (in relatie 
tot potentieel bbp).  
 

                                                 
31  Het Verenigd Koninkrijk heeft als nettobetaler aan de EU-begroting een korting op zijn bijdrage 

verkregen. Deze Britse korting wordt eveneens in verhouding tot het bni gefinancierd door de 
overige lidstaten. Sinds 2001 betalen Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Zweden slechts 25 % van 
hun normale aandeel in de financiering van de korting van het Verenigd Koninkrijk 

32  Vooral programma’s binnen het Cohesiebeleid (rubriek “Slimme en inclusieve groei” in de 
Europese begroting). 

33  In de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 werd 
6,4 miljard euro ingeschreven als overschot van het vorige begrotingsjaar (Publicatieblad van de 
Europese Unie (PB) L 21 van 21.01.2018). 

34  De gewijzigde begroting nr. 6 van de EU voor het begrotingsjaar 2017 voorziet een bedrag van 
49,3 miljard euro voor de rubriek “Slimme en inclusieve groei” (betalingskredieten), tegenover 
59,3 miljard euro in het begrotingsjaar 2016. 

35  Volgens de gewijzigde begroting nr. 6 bedroeg het totaal van de bni-middelen van de EU in 2017 
78,4 miljard euro, tegenover 97,1 miljard euro in 2016. 

36  De definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2018/251 van de algemene begroting van de Europese 
Unie voor het begrotingsjaar 2018 voorziet een forse stijging voor de rubriek “Slimme en inclusieve 
groei” tot 66,6 miljard euro. Voor de vierde middelenbron wordt een totaal bedrag van 
102,7 miljard ingeschreven in de EU-begroting 2018 (PB L 57 van 28.02.2018). 
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Grafiek 9 
Reële primaire uitgavengroei en potentiële bbp groei 

 

Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR en het FPB. De uitgaven 
in lopende prijzen werden gedefleerd aan de hand van een gewogen deflator 
(consumptieprijsindex, index voor sociale prestaties in geld en bezoldigingen). 

 

2.1.3.2 De structurele primaire overheidsuitgaven  
Zoals reeds toegelicht, daalde de primaire uitgavenratio in 2017 met -0,51% bbp ten 
opzichte van 2016. De evolutie van de primaire uitgavenratio wordt echter beïnvloed 
door het verloop van de conjunctuur en de impact van eenmalige en tijdelijke factoren 
(zogenaamde one shots). In structurele termen daalde de primaire uitgavenratio met 
-0,1 procentpunt bbp om zo een niveau van 47,8% bbp te bereiken. De afgenomen 
weerslag van de conjunctuur en de eenmalige uitgaven hebben in 2017 de primaire 
uitgavenratio ten belope van 0,41 procentpunt bbp doen dalen ten opzichte 2016. 
 
Zoals uit Tabel 18 blijkt, bedroeg de impact van de conjunctuur op de primaire 
uitgavenratio 0,34% bbp in 2017, wat 0,2 procentpunt bbp lager is in vergelijking met 
2016. Ter illustratie wordt de impact van de conjunctuur uitgesplitst in twee 
onderdelen. Enerzijds, is er een tellereffect, die de weerslag van de cyclus weergeeft 
op de werkloosheidsuitgaven. Anderzijds, is er een noemereffect die weerslag 
weergeeft van de cyclus op primaire uitgavenratio (i.e. het uitdrukken van de uitgaven 
in relatie tot het potentieel bbp i.p.v. tot te observeren bbp). 
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De primaire uitgavenratio wordt ook in 2017 beïnvloed door eenmalige en tijdelijke 
factoren langs uitgavenzijde (0,04% bbp). De impact van one shots op de uitgavenratio 
daalde met 0,21% bbp in vergelijking met 2016 aangezien aantal eenmalige factoren 
die in 2016 een negatieve impact hadden op het vorderingensaldo wegvielen (o.a. 
kapitaaloverdracht naar de financiële sector, aantal terugbetalingen na rechterlijke 
beslissingen). 
 

Tabel 18  
Structurele primaire uitgaven over de periode 2013-2017 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR en het FPB. 

Grafiek 10 geeft de evolutie weer van de nominale en de structurele uitgavenratio 
binnen een middellangetermijnperspectief (1995-2017). 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Totale primaire uitgaven (HRF) 50,46% 50,03% 49,06% 48,73% 48,21% -0,51%

Correctie voor de stand van de conjuctuur 0,91% 0,73% 0,61% 0,54% 0,34% -0,20%
Tellereffect 0,13% 0,10% 0,09% 0,08% 0,05% -0,03%
Noemereffect 0,78% 0,63% 0,53% 0,47% 0,29% -0,18%

Impact van one shots 0,02% 0,11% 0,02% 0,25% 0,04% -0,21%

Structurele primaire uitgaven (HRF) 49,53% 49,18% 48,43% 47,93% 47,83% -0,10%
p.m. structurele primaire uitgaven (ESR) 51,60% 51,15% 50,19% 49,63% 49,53% -0,10%
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Grafiek 10 
 Evolutie van de primaire uitgavenratio (nominaal & structureel, 1995-2017) 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR en het FPB (aangezien de 

FPB reeks voor one shots pas beschikbaar is vanaf 2010, is het niet mogelijk om hiervoor de 
structurele ontvangsten te bepalen)  

 
Tot slot wordt in Grafiek 11 de jaarlijkse groei van de reële primaire structurele 
uitgaven (i.e. gecorrigeerd voor het cyclische gedeelte van de werkloosheidsuitgaven 
en de impact van eenmalige en tijdelijke factoren) afgezet tegenover de potentiële bbp 
groei. 
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Grafiek 11 
Reële structurele primaire uitgavengroei en potentiële bbp groei 

 
Bron: Berekeningen Secretariaat HRF op basis van de gegevens van het INR en het FPB. De uitgaven 

in lopende prijzen werden gedefleerd aan de hand van een gewogen deflator 
(consumptieprijsindex, index voor sociale prestaties in geld en bezoldigingen) 

 
 

2.1.3.3 Evolutie van de rentelasten en determinanten  
In 2017 nam het gewicht van de rentelasten af tot 2,5% bbp. In vergelijking met 2016 
stemt dit overeen met een daling van -0,4% bbp. In het verlengde hiervan daalde in 
2017 ook de impliciete rente op de overheidsschuld tot 2,4%.  
 
Binnen dit kader kan ook worden opgemerkt dat de gemiddelde looptijd van de 
uitstaande overheidsschuld steeg tot 9,3 jaar. 
 

Tabel 19 
Evolutie van de rentelasten 

 
Bron:  Berekeningen Secretariaat HRF op basis van gegevens INR. 
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Verschil Structurele primaire uitgaven (%) Potentieel bbp (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Rentelasten 3,3% 3,3% 3,0% 2,9% 2,5% -0,4%
Impliciete rente 3,2% 3,2% 2,9% 2,8% 2,4% -0,4%

Gemiddelde looptijd 7,20 7,50 8,00 8,80 9,30 0,50
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Wanneer de evolutie van de drie variabelen binnen een historisch (1996-2017) 
perspectief wordt geplaatst, dan wordt duidelijk dat het verloop in 2017 aansluit bij de 
trend die sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis (2008-2009) 
geobserveerd werd. Namelijk een daling van de rentelasten en impliciete rentevoet 
terwijl de gemiddelde looptijd van de schuld toeneemt. 
 

Grafiek 12 
Evolutie van de rentelasten, impliciete rentevoet en gemiddelde looptijd 

 
Bron:  Berekeningen Secretariaat HRF op basis van gegevens INR. 
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2.1.4 Evolutie van de schuldgraad 
De schuldgraad bedroeg 103,4% bbp op het einde van 2017. In vergelijking met 2016, 
toen de schuldgraad 106,0% bbp bedroeg, stemt dit overeen met een daling ten belope 
van 2,6% bbp. De totale schuldgraadvariatie (in % bbp) kan opgesplitst worden in een 
endogene variatie (deel 2.1.4.1) en een exogene variatie (deel 2.1.4.2). 
 

Grafiek 13 
Evolutie van de schuldgraad (in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens INR. 
 

2.1.4.1 De endogene schuldevolutie 
De endogene schuldgraadvariatie vloeit voort uit de wisselwerking tussen de 
economische groei, het primair saldo en de impliciete rente.  
 
De endogene schuldgraadvariatie is immers gelijk aan het verschil tussen het 
gerealiseerde primaire saldo en het primaire saldo noodzakelijk om de schuldgraad 
constant te houden. Het primair saldo dat vereist is voor het stabiliseren van de 
schuldgraad is afhankelijk van het verschil tussen de nominale bbp-groei 
(noemereffect) en de impliciete rentevoet van de uitstaande schuld (tellereffect).  
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Zoals uit Tabel 20 blijkt, volgt de afname van de schuldgraad in 2017 (-2,6% bbp) in 
belangrijke mate uit de endogene daling van de schuldgraad (-2,5% bbp). Ten opzichte 
van 2016 steeg het gerealiseerde primaire overschot tot 1,4% bbp terwijl het primair 
saldo vereist voor een stabilisatie van de schuldgraad verder afnam tot -1,1% bbp. Het 
feit dat in 2017 een groter primair tekort zou volstaan hebben om de schuldgraad te 
stabiliseren kan verklaard worden door een toename van de nominale bbp-groei (tot 
3,4%) terwijl de impliciete rentevoet verder is gedaald (tot 2,4%). Het verschil tussen 
beide werd daardoor in 2017 verder negatief (-1,0% bbp). 
 

Tabel 20 
Evolutie van de schuldgraad (in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens INR. 
Noot:  Omwille van afrondingen kunnen de som van de samenstellende delen van een variabele, of 

de jaarlijkse schommelingen ervan, afwijken van het in de tabel vermelde totaal. 
 
Grafiek 14 en Grafiek 15 plaatsen de endogene schuldevolutie binnen een middellang 
termijnperspectief. Zoals uit Grafiek 14 blijkt, wordt met de uitgesproken endogene 
daling van de schuldgraad in 2017 opnieuw de aansluiting gemaakt met de periode 
voor de financieel-economische crisis van 2008-2009. Uit de grafiek blijkt echter wel 
dat de verklaring van de endogene daling verschilt van de pre-crisis periode. De 
endogene daling in 2017 vloeit immers niet zozeer voort uit een hoog primair saldo (in 
een historisch perspectief), maar hoofdzakelijk uit een aanzienlijke verlaging van het 
primair saldo dat vereist is voor de stabilisatie van de schuldgraad.  
 

2013 2014 2015 2016 2017
Schuldratio 105,5% 107,0% 106,1% 106,0% 103,4%

Evolutie (∆) =(1)+(2) 1,1% 1,6% -0,9% -0,1% -2,6%

waarvan endogene evolutie (1)=(1a)-(1b) 1,9% 1,0% -0,2% -0,6% -2,5%
Vereist primair saldo voor stabilisatie (1a)=(5)*schuldratio (t-1) 2,0% 1,2% 0,4% -0,2% -1,1%
Effectief primair saldo (1b) 0,2% 0,2% 0,5% 0,4% 1,4%

waarvan exogene evolutie (2) -0,7% 0,5% -0,7% 0,6% -0,1%

Detail vereist primair saldo voor stabilisatie
Nominale bbp groei ('n') (3) 1,2% 2,0% 2,6% 3,0% 3,4%
Impliciete rentevoet ('i') (4) 3,2% 3,2% 2,9% 2,8% 2,4%
Gecorrigeerd' verschil [(n-i)/(1+n)] (5)=[(3)-(4)]/[1+(3)] 1,9% 1,2% 0,3% -0,2% -1,0%
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Grafiek 14 
Detail van de endogene schuldevolutie (in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens INR. 
 
De reden voor de huidige daling van het vereiste primaire saldo voor de stabilisatie 
van de schuldgraad is tweeledig en situeert zich bij: 
 

- de daling van de schuldgraad; 
- maar vooral bij de aanhoudende daling van de impliciete rentevoet, waardoor 

het verschil tussen de impliciete rentevoet en de nominale bbp-groei vanaf 2016 
negatief is (Grafiek 15). Dit impliceert dat ook het vereiste primaire saldo 
negatief is (omgekeerd sneeuwbaleffect). 
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Grafiek 15 
Verschil impliciete rente – nominale bbp-groei (in %) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens INR. 
 
 

2.1.4.2 Detail van de exogene schulddeterminanten 
De exogene schulddeterminanten (verrichtingen zonder impact op het 
vorderingensaldo) oefenden in 2017 per saldo een beperkte gunstige weerslag uit 
van -0,1% bbp op de schuldgraad. Ter vergelijking: in 2016 hadden de exogene 
factoren nog een schuldverhogend effect van 0,6% bbp. 
 

Tabel 21 
Detail van de exogene factoren (in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens INR. 
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Verschil Nominale bbp-groei (%) Impliciete rentevoet (%)

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Totaal -0,7% 0,5% -0,7% 0,6% -0,1% -0,7%

Netto deelnemingen (1) -1,1% 0,3% -0,7% 0,3% -0,4% -0,7%
Leningen (2) 0,7% 0,4% 0,1% 0,2% 0,2% 0,0%
Afgeleide financiële producten (3) -0,2% 0,0% 0,3% 0,4% 0,0% -0,5%
Verschil interesten op transactiebasis vs kasbasis (4) 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,1%
Uitgifte boven (-)/onder(+) de nominale waarde (5) -0,4% -0,8% -1,0% -0,8% -0,3% 0,4%
Chartaal geld en deposito's (6) -0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% -0,4%
Verschil timing fiscale ontvangsten (ESR vs kas) (7) 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% -0,3% -0,7%
Pensioenen (8) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Varia (9) 0,0% 0,3% -0,1% 0,2% 0,1% -0,1%
Residuele statistische discrepantie (10) 0,0% -0,3% 0,0% -1,0% 0,1% 1,1%
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Bovenstaande Tabel 21 geeft de weerslag weer van de grote rubrieken van exogene 
factoren. De netto exogene schuldverlaging in 2017 (-0,1% bbp) kwam er voornamelijk 
als gevolg van, enerzijds, het wegvallen of de vermindering van de exogene factoren 
die in 2016 nog een schuldverhogende impact hadden en, anderzijds, een aantal 
exogene factoren met een schuldverlagende impact. 
 
In tegenstelling tot in 2016 was in 2017 de impact van afgeleide financiële producten 
(lijn (3)) en van de categorie “chartaal geld en deposito’s” (lijn (6)) niet 
schuldverhogend, maar nagenoeg neutraal. De impact van afgeleide financiële 
producten betreft onder meer de kosten verbonden aan renteswaps en andere 
afgeleide producten, die in het najaar van 2014 werden gesloten om op de dan 
geldende lage rentevoorwaarden overheidsobligaties te kunnen uitgeven in 2015 en 
2016. 
 
De netto deelnemingen (lijn (1)) zorgden in 2017 voor een verlaging van de 
schuldgraad met -0,4% bbp. Dit vloeit in belangrijke mate voort uit de verkoop van 
een deel van het de participatie van de federale overheid in BNP Paribas. Daarnaast 
verlaagde het verschil tussen de reeds ingekohierde belastingen (ESR) maar nog niet-
geïnde belastingen (kasbasis) de schuldgraad met -0,3% bbp (lijn (7)). Tot slot leidden 
uitgiftepremies tot een exogene daling van de schuld (-0,3% bbp, lijn (5)), omdat de 
marktrente voor een groot deel als gevolg van het sterk accomoderend monetair beleid 
van de ECB gevoelig onder de couponrente lag, zodat de uitgiftewaarde van de 
effecten hoger was dan hun nominale waarde. Dit gunstige effect was evenwel 
geringer dan in de voorgaande jaren. 
 
De schuldverhogende impact van verstrekte leningen (lijn (2)) en pensioenuitgaven 
verbonden aan in het verleden overgenomen pensioenverplichtingen van 
pensioenfondsen van ondernemingen zoals Belgacom (lijn (8)) bleef nagenoeg stabiel 
tussen 2016 en 2017.  
 
Verschillen tussen de intresten op transactiebasis en de intresten op kasbasis 
(opgenomen in lijn (4)), die voor de boven pari uitgegeven effecten van de afgelopen 
jaren hoger zijn dan die op transactiebasis, hadden in 2017 een iets groter 
schuldverhogende impact (0,4% bbp) in vergelijking met het voorgaande jaar. 
 
Tot slot had de residuele statistische discrepantie 37 (lijn (10)) in 2017, in tegenstelling 
tot 2016, een schuldverhogend effect, maar de grootteorde van dit verschil was wel 
veel beperkter.  

                                                 
37  Het verschil tussen de schuld op basis van de financiële rekening (uitstaande bedragen van de 

diverse schuldinstrumenten) en de niet-financiële rekeningen. Een discrepantie vloeit voort uit het 
gebruik van verschillende bronnen en niet-exhaustieve bronnen.. 
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2.2 Budgettaire evolutie van Entiteit I 

2.2.1 Methodologische opmerkingen 
De rekeningen van Entiteit I, de Federale Overheid (FO) en de Sociale Zekerheid (SZ) 
zijn opgesteld volgens de HRF-definitie, die afwijkt van de definitie in de Nationale 
Rekeningen. Deze afwijkingen worden in detail uitgelegd in het Advies van juli 
2017 38. Ze betreffen in het bijzonder de aanrekening van de pensioenen van de 
overheidssector en boekhoudkundige behandeling van de gewestelijke 
personenbelasting (PB). 
 
 

2.2.2 Entiteit I 
Door de grote onderlinge budgettaire verwevenheid van de FO en de SZ is het nuttig 
om de geconsolideerde rekening van Entiteit I, die deze beide subsectoren omvat, 
nader te bekijken. 
 

Tabel 22 
Rekening van Entiteit I 39 volgens de HRF-definitie (in % bbp) 

 
(*) De boekingswijze van de pensioenstelsels van de overheidssector wordt in detail toegelicht in 

het Advies van juli 2017, pp.95-97. 
Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 

                                                 
38  Advies “Evaluatie van het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en analyse van de 

recente budgettaire evoluties”, juli 2017, pp.95-97. 
39  Exclusief het Zorgfonds. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Effectieve totale ontvangsten na fiscale overdrachten (1)=(2)+(3)+(4) 34,1% 33,9% 32,4% 31,8% 32,4% 0,6%
     Fiscale ontvangsten na fiscale overdrachten (2)=(2a)-(2b) 18,0% 18,0% 16,7% 16,7% 17,4% 0,7%
          (Vóór fiscale overdrachten) (2a) 26,5% 26,6% 23,9% 23,7% 24,3% 0,6%
          (Over te dragen fiscale ontvangsten) (2b) 8,5% 8,5% 7,2% 7,0% 6,9% -0,1%
     (Geconsolideerde) effectieve sociale bijdragen (3) 14,3% 14,3% 14,2% 13,7% 13,6% -0,1%
     Overige niet-fiscale ontvangsten (inclusief verkoop van activa) (4) 1,8% 1,6% 1,4% 1,5% 1,4% 0,0%

Pm. Fiscale en parafiscale ontvangsten (vóór fiscale overdrachten) (5)=(2a)+(3) 40,8% 40,8% 38,2% 37,3% 37,9% 0,5%

Primaire uitgaven (6) 33,8% 33,5% 32,0% 32,0% 31,3% -0,6%
     Finale primaire uitgaven (excl. overdrachten aan EU) (6a) 31,5% 31,3% 27,3% 26,9% 26,6% -0,4%
     Budgettaire overdrachten aan Entiteit II en aan de EU (6b) 2,3% 2,2% 4,7% 5,0% 4,8% -0,3%

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

   pm.  Financiering pensioenen Entiteit II door Entiteit I (*) 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 0,0%
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Het nominale vorderingensaldo van Entiteit I bedroeg -1,1% bbp in 2017. Dit was een 
verbetering met 1,5 procentpunt bbp in vergelijking met het voorgaande jaar. De 
verbetering van het primaire saldo (+1,2 procentpunt bbp) werd versterkt door de 
voortgezette daling van de rentelasten op de schuld (-0,3 procentpunt bbp). 
 
De verbetering van het primaire saldo viel zowel toe te schrijven aan de daling van de 
primaire uitgaven (-0,6 procentpunt bbp) als aan de toename van de effectieve totale 
ontvangsten na fiscale overdrachten (+0,6 procentpunt bbp). 
 
Bij de ontvangsten werkte de daling van de sociale bijdragen (-0,1 procentpunt bbp) 
slechts licht tegen de toename van de fiscale ontvangsten na fiscale overdrachten 
(+0,7 procentpunt bbp) in. De toename van de fiscale ontvangsten na fiscale 
overdrachten vloeide voort uit de lichte terugloop van de fiscale overdrachten 
(-0,1 procentpunt bbp) en uit de aanzienlijke stijging van de ontvangsten vóór 
overdrachten (+0,6 procentpunt bbp). De niet-fiscale ontvangsten zijn stabiel gebleven. 
 
 

2.2.3 Federale Overheid 
In 2017 nam het tekort van de FO af met bijna 1,4 procentpunt bbp: van -2,5% bbp in 
2016 tot -1,2% bbp in 2017. 
 

Tabel 23 
Rekening van de Federale Overheid (in % bbp) 

 
Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Effectieve totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten (1) 28,1% 27,9% 25,0% 24,3% 24,9% 0,6%
     Overgedragen ontvangsten aan andere overheden (2) 12,5% 12,5% 9,5% 9,4% 10,1% 0,7%
          Aan de Sociale Zekerheid (2a) 3,9% 4,0% 2,3% 2,3% 3,1% 0,8%
          Aan Entiteit II (2b) 8,5% 8,5% 7,2% 7,0% 6,9% -0,1%

Effectieve totale ontvangsten na fiscale overdrachten (3)=(1)-(2) 15,6% 15,4% 15,6% 15,0% 14,8% -0,1%
     Fiscale en parafiscale (3a) 13,9% 13,9% 14,3% 13,6% 13,5% -0,1%
     Overige (3b) 1,7% 1,5% 1,3% 1,4% 1,3% 0,0%

Primaire uitgaven (4)=(5)+(6) 15,2% 15,0% 15,3% 15,0% 13,8% -1,2%
     Finale primaire uitgaven (excl. overdrachten aan EU) (5) 9,5% 9,3% 8,6% 5,5% 5,1% -0,3%
     Budgettaire overdrachten aan andere overheden (6) 5,7% 5,7% 6,7% 9,5% 8,7% -0,8%
          Aan de EU (6a) 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% 1,2% -0,3%
          Aan de Sociale Zekerheid (6b) 3,4% 3,6% 2,0% 4,5% 3,9% -0,5%
          Aan Entiteit II (6c) 1,0% 0,9% 3,4% 3,6% 3,6% 0,0%

Primair saldo 0,4% 0,4% 0,2% 0,0% 1,0% 1,0%
Rentelasten 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% 2,2% -0,3%
Vorderingensaldo -2,6% -2,5% -2,4% -2,5% -1,2% 1,4%
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Deze vermindering van het tekort vloeide voor een groot deel voort uit de aanzienlijke 
daling van de primaire uitgaven (-1,2 procentpunt bbp). 
 
De daling van de primaire uitgaven werd getemperd door de lichte terugval van de 
effectieve totale ontvangsten na fiscale overdrachten (-0,1 procentpunt bbp). De 
toename van de effectieve totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten (+0,6 
procentpunt bbp) werd immers meer dan geneutraliseerd door de stijging van de 
fiscale overdrachten aan andere overheidsniveaus (+0,7 procentpunt bbp). 
 
Deze ontwikkelingen weerspiegelen de wijzigingen in de financieringswijze van de 
SZ die ingevoerd werden door de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de 
financiering van de Sociale Zekerheid. Deze wijzigingen worden toegelicht in deel 
2.2.4. 
 
Als gevolg van deze evoluties is het primaire saldo met 1 procentpunt bbp verbeterd 
tot 1% bbp. De aanhoudende daling van de rentelasten op de schuld (-0,3 procentpunt 
bbp) heeft eveneens bijgedragen aan de terugloop van het tekort van de FO. 
 
De ratio van de effectieve totale ontvangsten vóór overdrachten steeg in 2017 en kwam 
uit op 24,9% bbp. Deze ontwikkeling vormt zo een breuk ten opzichte van de dalende 
trend die in de voorgaande jaren waargenomen werd. 
 

Tabel 24 
Effectieve totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten van de FO (in % bbp) 

 
(*) De sociale bijdragen met betrekking tot de overheidspensioenen worden hier in 2016 en 2017 

opnieuw aangerekend als ontvangsten van de FO in plaats van de SZ. 
Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Directe belastingen 15,3% 15,4% 12,9% 12,5% 13,2% 0,7%
   Huishoudens 11,9% 12,0% 9,3% 8,7% 8,8% 0,1%
   Vennootschappen 3,1% 3,1% 3,3% 3,5% 4,1% 0,7%
   Andere sectoren 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0%

Indirecte belastingen (incl. fiscale overdrachten aan EU) 10,3% 10,2% 10,2% 10,4% 10,3% -0,1%

Kapitaalbelastingen 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

Effectieve sociale premies 0,6% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Totaal fiscale en parafiscale ontvangsten 26,3% 26,4% 23,8% 22,9% 23,6% 0,6%

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten (incl. 
verkopen van activa) 1,7% 1,5% 1,3% 1,4% 1,3% 0,0%

Effectieve totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten 28,1% 27,9% 25,0% 24,3% 24,9% 0,6%
p.m. Idem, bij constante perimeter (*) 28,1% 27,9% 25,0% 24,9% 25,5% 0,6%
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Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de aanzienlijke toename van de 
opbrengst van de personenbelasting (+0,7 procentpunt bbp) tot 4,1% bbp. In 2017 zijn 
de voorafbetalingen op de vennootschapsbelasting sterk toegenomen. Deze stijging 
valt deels te verklaren door de grotere belastingvermeerdering in geval van 
onvoldoende voorafbetalingen. De daling van het tarief voor de aftrek van 
risicokapitaal (notionele interestaftrek) droeg ook bij tot de ontvangstengroei (zie ook 
deel 2.1.2). 
 
De opbrengst van de personenbelasting is zeer licht gestegen (+0,1 procentpunt bbp). 
In 2017 werd geen enkele bijkomende maatregel voorzien in het kader van de tax shift. 
De indirecte belastingen, met inbegrip van de aan de Europese Unie (EU) 
overgedragen fiscale ontvangsten, kenden een lichte terugval (-0,1 procentpunt bbp). 
De ratio van de overige ontvangstencategorieën ten opzichte van het bbp bleef 
nagenoeg onveranderd. 
 
De ratio van de effectieve sociale bijdragen, die 0% bbp bedraagt, wordt verklaard 
door de herclassificatie van de stelsels van de overheidspensioenen en van meerdere 
specifieke stelsels in de rekening van de SZ vanaf 2016, wegens de fusie van de 
Pensioendienst voor de Overheidssector en de Rijksdienst voor Pensioenen tot de 
Federale Pensioendienst 40. 
 
De finale primaire uitgaven van de FO kenden in 2017 een terugval met 0,3 
procentpunt bbp tot 5,1% bbp 41. 
 
De verschillende grote posten van de finale primaire uitgaven tekenden, uitgedrukt in 
% bbp, een lichte daling op. Deze evolutie weerspiegelt met name de voortzetting van 
de besparingsmaatregelen inzake werkingskosten. De uitgaven voor 
overheidsbezoldigingen kenden een lichte daling wegens de vrijwel stabiel gebleven 
werkgelegenheid bij de overheid. De ratio van de aankopen van goederen en diensten 
liep eveneens terug. 
 

                                                 
40  Zie het Advies van de Afdeling van juli 2017 voor meer details. Deze bijdragen bedragen 0,6% bbp. 
41  Het lage niveau van de finale primaire uitgaven is toe te schrijven aan de herclassificatie van de 

voormelde publieke pensioenstelsels. Bij constante perimeter zouden deze finale primaire uitgaven 
8,2% bbp bedragen. Het grootste deel van de pensioenuitgaven van de FO (ten belope van 3,1% 
bbp) wordt voortaan op de rekening van de SZ geboekt. Dit verklaart waarom de pensioenuitgaven 
van de FO slechts 0,1% bbp bedragen. Het bedrag van deze post betreft de inkomensgarantie voor 
ouderen. 
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Tabel 25 
Finale primaire uitgaven van de FO (in % bbp) 

 
(*) De loonkostensubsidies van de FO (verminderingen van de bedrijfsvoorheffing) worden in 

het ESR 2010 geboekt als primaire uitgaven en niet als een vermindering van de fiscale 
ontvangsten. 

(**) Bij constante perimeter worden de overheidspensioenen van de FO en de specifieke publieke 
pensioenstelsels vanaf 2016 opnieuw aangerekend aan de FO in plaats van aan de SZ. 

Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 
in de tabel vermelde totaal. 

Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 
De subsidies aan bedrijven (met inbegrip van de loonkostensubsidies) namen nog af, 
zowel in absolute als in relatieve termen. De genomen maatregelen in het kader van 
de tax shift oefenden nog een invloed uit in 2017. De structurele vrijstelling van 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing van 1% 42 werd in april 2016 omgevormd tot 
een bijkomende vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen in de 
marktsector. Deze maatregel kreeg bijgevolg zijn volledige uitwerking in 2017. 
 

                                                 
42  Geboekt als een loonkostensubsidie conform het ESR 2010. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Bezoldigingen 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% -0,04%
   Lonen 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% -0,02%
   Sociale premies t.l.v. de werkgevers 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% -0,02%

Aankopen van goederen en diensten 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% -0,03%

Subsidies aan bedrijven 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% -0,09%
   w.o. loonkostensubsidies (*) 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% -0,07%

Sociale uitkeringen 3,9% 4,0% 3,8% 0,7% 0,7% -0,01%
   Sociale uikteringen in natura 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% -0,01%
   Sociale uitkeringen in geld 3,8% 3,9% 3,7% 0,6% 0,6% 0,00%
      Pensioenen 3,2% 3,2% 3,2% 0,1% 0,1% -0,02%
      p.m. Pensioenen bij constante perimeter (**) 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% -0,01%
      Kinderbijslag 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%
      Overige uitkeringen 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,01%

Kapitaaluitgaven 1,3% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% -0,10%
   Bruto-investeringen in vaste activa 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% -0,01%
   Overige kapitaaluitgaven 1,0% 0,9% 0,6% 0,6% 0,5% -0,10%

Overige finale primaire uitgaven (excl. overdrachten aan EU) 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% -0,07%

Finale primaire uitgaven (excl. overdrachten aan EU) 9,5% 9,3% 8,6% 5,5% 5,1% -0,34%
Idem, bij constante perimeter (**) 9,5% 9,3% 8,6% 8,6% 8,2% -0,33%
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De uitgaven werden ook gunstig beïnvloed door het verdwijnen of afzwakken van 
niet-recurrente factoren die in 2016 een negatieve impact hadden op de 
overheidsfinanciën. De overige lopende uitgaven daalden wegens het wegvallen van 
de uitzonderlijke uitgaven in verband met de asielcrisis van 2015. De uitgaven voor 
kapitaaloverdrachten liepen ook terug aangezien er geen enkele omvangrijke 
terugbetaling van belastingen uitgevoerd werd wegens rechterlijke beslissingen, in 
tegenstelling tot het jaar voordien. 
 
De budgettaire en fiscale overdrachten van de FO aan de andere overheidsniveaus zijn 
licht gedaald in 2017 (-0,1 procentpunt bbp). De stijging van de fiscale overdrachten 
(+0,7 procentpunt bbp) werd meer dan tenietgedaan door de daling van de budgettaire 
overdrachten (-0,8 procentpunt bbp). 
 

Tabel 26 
Fiscale en budgettaire overdrachten van de FO aan andere subsectoren van de 

overheid (in % bbp) 

 
(*) Alle overdrachten aan de EU, ook de overdrachten van de douanerechten, worden hier als 

budgettaire overdrachten beschouwd. 
(**) De financiering van de pensioenen van Entiteit II, die effectief ten laste zijn van Entiteit I, 

wordt vanaf 2016 toegerekend aan de SZ in plaats van aan de FO. 
Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 
Wegens de tijdelijke vermindering van de Belgische bijdrage op basis van het bruto 
nationaal inkomen aan de EU-begroting, liepen de budgettaire overdrachten aan de 
EU terug met 0,3 procentpunt bbp (zie ook deel 2.1.3). 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Totaal budgettaire en fiscale overdrachten van de FO (1) 18,2% 18,2% 16,2% 18,9% 18,8% -0,1%
   Fiscale overdrachten (1a) 12,5% 12,5% 9,5% 9,4% 10,1% 0,7%
   Budgettaire overdrachten (1b) 5,7% 5,7% 6,7% 9,5% 8,7% -0,8%

Overdrachten aan de EU (*) (2) 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% 1,2% -0,3%

Budgettaire en fiscale overdrachten aan de SZ (3) 7,3% 7,5% 4,2% 6,8% 7,1% 0,3%
   Fiscale overdrachten (3a) 3,9% 4,0% 2,3% 2,3% 3,1% 0,8%
   Budgettaire overdrachten (3b) 3,4% 3,6% 2,0% 4,5% 3,9% -0,5%

Overdrachten aan Entiteit II (4) 9,5% 9,5% 10,6% 10,6% 10,5% -0,1%
   Aan de Gemeenschappen en Gewesten (4a) 8,8% 8,8% 10,0% 10,0% 9,9% -0,1%
   Aan de Lokale Overheden (4b) 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,0%

   pm.  Financiering pensioenen Entiteit II door de FO (**) (5) 1,5% 1,6% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
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De hervorming van de financieringswijze van de SZ heeft de evolutie van de 
overdrachten van de FO aan de SZ sterk beïnvloed. De fiscale overdrachten aan de SZ 
zijn gestegen met 0,8 procentpunt bbp, rekening houdend met de toename van de 
alternatieve financiering. De budgettaire overdrachten zijn daarentegen gedaald met 
0,5 procentpunt bbp (zie deel 2.2.4). Deze budgettaire overdrachten omvatten 
overigens de sinds 2016 door de FO toegekende subsidie voor de Federale 
Pensioendienst aan de SZ. 
 
De overdrachten van de FO aan Entiteit I zijn licht gedaald (-0,1 procentpunt bbp). De 
overdrachten aan de Gemeenschappen en Gewesten daalden, uitgedrukt als een 
percentage van het bbp, onder meer omwille van de evolutie van de BFW-
parameters 43 en de in de BFW voorziene verhoging van de 
responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de Gemeenschappen en 
Gewesten (zie ook deel 2.3). De overdrachten van de FO aan de Lokale Overheden 
bleven stabiel op 0,6% bbp (zie ook deel 2.4). 
 
 

2.2.4 Sociale Zekerheid 
In 2017 bedroeg het vorderingensaldo van de SZ 0,1% bbp. Dit was een verbetering 
met 0,2 procentpunt bbp ten opzichte van het tekort van -0,1% bbp van 2016. De totale 
ontvangsten waren immers hoger dan de uitgaven in 2017. 
 

                                                 
43  De reële bbp-groei bedroeg volgens de Economische begroting van februari 2017 

(begrotingscontrole 2017) bijvoorbeeld 1,4%, terwijl het door het INR gepubliceerde cijfer voor de 
reële bbp-groei van 2017 dat gebruikt wordt om de ratio van de overdrachten te berekenen, 
vastgelegd is op 1,7%. 
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Tabel 27 
Rekening van de Sociale Zekerheid 44 volgens de HRF-definitie (in % bbp) 

 
(*) In hoofdzaak van de FO; ook een kleine budgettaire overdracht van de G&G voor de 

beheerskosten van Famifed vanaf 2015. 
(**) De loonkostensubsidies worden in het ESR 2010 geregistreerd als primaire uitgaven in plaats 

van als verminderde ontvangsten uit sociale bijdragen. 
Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 
Zoals eerder vermeld heeft de hervorming van de financiering van de SZ, die in 
werking trad in 2017, de overdrachten van de FO aan de SZ aanzienlijk beïnvloed. 
 
Het doel van deze hervorming was om de financiering van de SZ aan te passen en te 
vereenvoudigen wegens de structurele daling van de uitgaven, zowel door de 
bevoegdheidsoverdracht in het kader van de Zesde Staatshervorming als door de 
verlaging van de reële groeinorm voor de gezondheidszorguitgaven van 3% tot 1,5%. 
Zowel de dotaties van de FO als de alternatieve financiering werden beïnvloed door 
deze hervorming 45. 
 
De financiering van de SZ bestaat voortaan uit drie bronnen: 
 

                                                 
44  Exclusief het Zorgfonds. 
45  De bijlage 5.2 van het Advies van maart 2017 geeft deze hervorming in detail weer. Herinner dat, 

omwille van de bevoegdheidsoverdracht aan de Gemeenschappen en Gewesten na de Zesde 
Staatshervorming, de door de FO betaalde middelen aan de SZ neerwaarts werden bijgesteld in 
2015 om het financiële evenwicht (en geen overschot) te verzekeren. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Totale ontvangsten (1)=(2)+(3) 22,1% 22,2% 18,9% 21,5% 21,6% 0,1%
    - Ontvangsten afkomstig van andere overheden (*) (2) 7,3% 7,5% 4,3% 6,9% 7,1% 0,3%
          Fiscale (2a) 3,9% 4,0% 2,3% 2,3% 3,1% 0,8%
          Budgettaire (2b) 3,4% 3,6% 2,0% 4,5% 4,0% -0,5%
    - Eigen ontvangsten, w.o. (3) 14,7% 14,6% 14,6% 14,6% 14,5% -0,1%
          Bijdragen 13,7% 13,7% 13,7% 13,6% 13,5% -0,1%
          Fiscale 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0%

Primaire uitgaven (4) 22,1% 22,1% 18,7% 21,5% 21,5% 0,0%
    - Sociale uitkeringen (4a) 19,6% 19,6% 17,2% 20,2% 20,2% 0,0%
    - Overige finale primaire uitgaven (4b) 2,4% 2,4% 1,4% 1,2% 1,2% 0,0%
          w.o. loonkostensubsidies (**) 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
    - Budgettaire overdrachten aan andere overheden (4c) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

Primair saldo 0,0% 0,0% 0,2% -0,1% 0,1% 0,2%
Rentelasten 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Vorderingensaldo -0,1% 0,0% 0,1% -0,1% 0,1% 0,2%
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- De alternatieve financiering 46. Deze alternatieve financiering werd 
vereenvoudigd door slechts twee financieringsbronnen te behouden (voor de 
stelsels van de werknemers en de zelfstandigen): de btw en de roerende 
voorheffing waarop een vast percentage wordt voorafgenomen. Deze bronnen 
worden eventueel aangevuld met een voorafname op de accijnzen op tabak. De 
alternatieve financiering bestaat uit een basisbedrag dat aangevuld wordt met 
een bedrag ter compensatie van de impact van de tax shift op de sociale 
bijdragen en met een bedrag om de gezondheidszorg te financieren. 
 

- Een globale federale staatstoelage (voor elk sociale zekerheidsstelsel), met een vast 
bedrag onafhankelijk van de conjunctuur. Dit bedrag kan aangepast worden in 
functie van de evolutie van de gezondheidsindex en van de vergrijzing. 
 

- Een evenwichtsdotatie, waarvan het bedrag elk jaar voor elk sociale 
zekerheidsstelsel vastgelegd wordt. De bepaling van dat bedrag houdt 
rekening met een aantal responsabiliseringsfactoren. 

 
Als gevolg van deze hervorming steeg de alternatieve financiering met 0,8 
procentpunt bbp om uit te komen op 3,1% bbp in 2017. De door de SZ ontvangen 
budgettaire overdrachten (subsidies) daalden met 0,5 procentpunt bbp tot 4% bbp. 
 
Deze budgettaire overdrachten bevatten met name de globale staatstoelage en de 
evenwichtsdotatie. In 2015 en 2016 werd deze evenwichtsdotatie niet toegekend 
wegens de Zesde Staatshervorming, die een deel van de uitgaven van de SZ 
overhevelde naar de Gemeenschappen en Gewesten. In 2017, na de hervorming van 
de financieringswijze van de SZ, werd deze dotatie toegekend aan het 
werknemersstelsel om het begrotingsevenwicht te verzekeren. Daarentegen werd er 
aan het stelsel van de zelfstandigen geen enkele evenwichtsdotatie toegekend 
aangezien de begroting een overschot vertoonde. De budgettaire overdrachten 
houden eveneens rekening 47 met de toegekende subsidie door de FO aan de SZ in het 
kader van de verschuiving in de manier van boeken van de pensioenen van de 
overheidssector. 
 

                                                 
46  Ter herinnering, de alternatieve financiering door de FO ontwikkelde zich vooral vanaf 1994 ter 

compensatie van de besliste maatregelen inzake verlagingen van bijdragen voor de SZ. Die 
alternatieve financiering bestond vooral uit middelen die van de btw afkomstig zijn, maar 
daarnaast ook van accijnzen op tabaksproducten en directe belastingen, waaronder de roerende 
voorheffing en de personen- en vennootschapsbelasting (Programmawet van 2 januari 2001). 

47  Bovenop deze dotaties bevatten de subsidies van de overheid het deel van de deelgebieden in de 
sociale bijdrageverminderingen. 
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De opbrengst van de sociale bijdragen liep in 2017 terug met 0,1 procentpunt bbp tot 
13,5% bbp. Deze daling valt toe te schrijven aan de vermindering van de sociale 
werkgeversbijdragen in het kader van de tax shift. De vermindering, die van 
toepassing is vanaf april 2016, kwam op kruissnelheid in 2017. 
 
De grafiek hierna illustreert te wijzigingen in de samenstelling van de ontvangsten van 
de SZ. 
 

Grafiek 16 
Samenstelling van de ontvangsten van de SZ (in % van het totaal) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 
Ondanks de daling van de sociale bijdragen blijft het aandeel van de sociale bijdragen 
het grootst en vertegenwoordigt het 62,7% van de ontvangsten van de SZ in 2017. Het 
aandeel van de alternatieve financiering is toegenomen ten opzichte van 2015 en 
vooral van 2016, om uit te komen op 14,5% van de ontvangsten in 2017. Het aandeel 
van de budgettaire overdrachten (18,4%) nam af in 2017 ten opzichte van het 
voorgaande jaar, maar bleef in vergelijking belangrijk 48. 
 

                                                 
48  De wijzigingen die zich in 2015 voordeden, worden vooral verklaard door de overheveling van 

bevoegdheden in het kader van de Zesde Staatshervorming. De wijzigingen in 2016 hebben vooral 
te maken met de nieuwe boekingswijze van de pensioenen. 
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De primaire uitgaven van de SZ bleven stabiel op 21,5% bbp in 2017. Deze stabilisatie 
betrof ook de sociale uitkeringen, ondanks de overschrijding van de spilindex in mei 
2017 en een reeks welzijnsaanpassingen. 
 
Achter de evolutie van het totaal van de sociale uitkeringen gaan evenwel 
tegengestelde evoluties van de verschillende uitkeringsstelsels schuil. 
 

Tabel 28 
Uitsplitsing van de door de SZ betaalde sociale uitkeringen (in % bbp) 

 
(*) Bij constante perimeter worden de overheidspensioenen van de FO en de specifieke publieke 

pensioenstelsels vanaf 2016 opnieuw aangerekend aan de FO in plaats van aan de SZ. 
(**) De cijfers van de HRF zijn iets hoger (ongeveer 0,1% bbp) dan die van het INR omdat de HRF 

in tegenstelling tot het INR de inkomensgarantie voor ouderen tot de pensioenen rekent. 
Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 
De toename van de pensioenen en de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (beide met 
0,06 procentpunt bbp) werd gecompenseerd door de afname van de 
werkloosheidsuitkeringen (-0,09 procentpunt bbp) en van de brugpensioenen en 
loopbaanonderbrekingen (-0,04 procentpunt bbp). 
 
De groei van de pensioenuitgaven (tot 10,3% bbp) is te wijten aan de vergrijzing van 
de bevolking en bijgevolg aan de groei van het aantal begunstigden. Deze spontane 
stijging van de uitgaven werd niettemin afgeremd door de maatregelen die genomen 
werden om de impact van de vergrijzing te verminderen. Het betreft bijvoorbeeld de 
nieuwe verstrenging van de voorwaarden voor vervroegd pensioen in 2017 of de 
afschaffing van de pensioenbonus in 2015, waarvan de begrotingsimpact toeneemt. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Pensioenen 6,9% 7,0% 7,1% 10,3% 10,3% 0,06%
p.m. Pensioenen bij constante perimeter (*) 6,9% 7,0% 7,1% 7,2% 7,2% 0,05%
Gezondheidszorg 6,9% 6,9% 6,1% 6,0% 6,0% 0,00%
Ziekte en invaliditeit 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 0,06%
Werkloosheid 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% -0,09%
Brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% -0,04%
Gezinsbijslagen 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%
Overige sociale uitkeringen (excl. Zorgfonds) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% -0,01%

Totaal sociale uitkeringen 19,6% 19,6% 17,2% 20,2% 20,2% -0,03%
p.m. Idem, bij constante perimeter (*) 19,6% 19,6% 17,2% 17,2% 17,1% -0,04%

p.m. Pensioenen GO (**) 10,3% 10,3% 10,4% 10,5% 10,5% 0,05%
p.m. Gezondheidszorg GO 6,9% 6,9% 7,0% 6,9% 6,9% 0,02%
p.m. Gezinsbijslagen GO 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% -0,02%
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De stijging van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen zette zich verder in 2017, met een 
toename van het aantal rechthebbenden. Dit heeft te maken met de vergrijzing van de 
arbeidsmarkt, met de verschuivingen tussen de sociale uitkeringsstelsels door de 
genomen maatregelen op het vlak van de pensioenen en het werkloosheidsstelsel, en 
met de toename van de arbeidsongeschiktheid als gevolg van een verhoogd 
stressklimaat. De stijging van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen werd evenwel 
afgeremd door de maatregelen om de herintegratie op de arbeidsmarkt te bevorderen 
van werknemers in het stelsel van arbeidsongeschiktheid. 
 
De werkloosheidsuitgaven zakten in 2017 voor het vierde jaar op rij en bedroegen 1,3% 
bbp. Deze daling werd zowel waargenomen bij de tijdelijke werklozen, de 
werkzoekende volledig werklozen als de werklozen met bedrijfstoeslag. De daling is 
toe te schrijven aan de gematigde economische groei van 1,7% in 2017, aan het 
demografische effect (de afname van het aandeel van de actieve bevolking en van de 
bevolking op arbeidsleeftijd in de totale bevolking en de verhoogde uitstroom richting 
pensioen), en aan de impact van de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt. 
Deze structurele hervormingen beperken het recht op uitkeringen, zoals de 
inschakelingsuitkeringen, of bevorderen de werkgelegenheid, zoals de verstrenging 
van de voorwaarden voor vrijstelling van beschikbaarheid. 
 
De daling van de brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen (tot 0,5% bbp) vloeit 
voort uit de weerslag van de strengere toekenningsvoorwaarden voor het tijdskrediet 
die sinds 2015 van kracht zijn. 
 
De uitgaven voor gezondheidszorg bleven stabiel op 6% bbp dankzij de genomen 
besparingsmaatregelen, zoals de gedeeltelijke indexering van de uitgaven voor 
zorgverstrekkers of de verplichting om minder dure geneesmiddelen voor te 
schrijven. 
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2.3 Budgettaire evolutie van de Gemeenschappen en de 
Gewesten 

2.3.1 Methodologische opmerkingen 
De realisaties van het begrotingsjaar 2017 worden besproken op basis van de 
Rekeningen van de Overheid 2017 (INR april 2018) na toepassing van de HRF-
correcties 49. Een belangrijk verschil tussen de HRF-benadering en de bedragen uit de 
Nationale Rekeningen is de boekhoudkundige behandeling van de gewestelijke 
personenbelasting (PB). De bedragen uit de Nationale Rekeningen zijn, conform het 
ESR 2010, opgesteld op basis van de werkelijk ingekohierde bedragen van de 
gewestelijke PB, terwijl de HRF zich baseert op de voorschottenbenadering van de 
gewestelijke PB om de budgettaire realiteit van de Gemeenschappen en Gewesten (en 
van de Federale Overheid) beter weer te geven. Het verschil 50 tussen de twee 
benaderingen is vooral belangrijk in het startjaar 2015 (4.592,3 miljoen euro of 1,12% 
bbp). Niettemin is er ook een minder omvangrijk verschil in 2016 (-299,7 miljoen euro 
of -0,07% bbp) en 2017 (-494,2 miljoen euro 51 of -0,11% bbp). 
 
 

2.3.2 Budgettaire realisaties van het jaar 2017 van het geheel van de 
Gemeenschappen en de Gewesten 

De rekening van het geheel van de Gemeenschappen en Gewesten (G&G) vertoonde 
in 2017 een vorderingentekort van -0,04% bbp. De primaire uitgaven van de G&G 
(+0,07 procentpunt bbp) namen in 2017 sneller toe dan de effectieve totale ontvangsten 
(+0,03 procentpunt bbp), waardoor het primaire saldo verslechterde met 
0,04 procentpunt bbp. Doordat de rentelasten van de G&G eveneens met 
0,04 procentpunt bbp afnamen, bleef het vorderingensaldo nagenoeg gelijk aan dat 
van 2016. 
 

                                                 
49  Deze HRF-correcties werden reeds uitvoerig in eerdere adviezen toegelicht, bijvoorbeeld in het 

Advies van juli 2017, pp.95-97. 
50  In de HRF-benadering wordt dit verschil opgeteld bij de eigen fiscale ontvangsten (PB) van de 

G&G. 
51  Concreet bedroeg dit verschil voor het Vlaamse Gewest +2.828,5 miljoen euro in 2015, 

+131,0 miljoen euro in 2016 en -610,4 miljoen euro in 2017. Voor het Waalse Gewest was het verschil 
+1.313,5 miljoen euro in 2015, -312,0 miljoen euro in 2016 en +59,3 miljoen euro in 2017. Het verschil 
voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bedroeg +450,5 miljoen euro in 2015, -118,8 miljoen euro 
in 2016 en +56,8 miljoen euro in 2017. 
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Tabel 29 
Rekening van de Gemeenschappen en Gewesten volgens de HRF (in % bbp) 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
De eigen ontvangsten van de G&G lieten een stijging optekenen (+0,12 procentpunt 
bbp). Deze stijging manifesteerde zich zowel bij de eigen fiscale ontvangsten 
(+0,05 procentpunt bbp) als bij de eigen niet-fiscale ontvangsten (+0,06 procentpunt 
bbp). 
 
Tabel 30 geeft het detail weer van de samenstelling van de eigen fiscale en parafiscale 
ontvangsten voor de G&G. De gewestelijke PB (voorschottenbenadering) daalde 
met -0,04 procentpunt bbp in 2017, onder meer als gevolg van de federale maatregelen 
in het kader van de tax shift. Daarentegen viel er een stijging te noteren bij de 
registratierechten (+0,04 procentpunt bbp), de Vlaamse energieheffing 
(+0,05 procentpunt bbp) en de successierechten (+0,02 procentpunt bbp). 
 

% bbp 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 13,40% 13,23% 16,61% 16,82% 16,84% 0,03%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 8,90% 8,92% 10,04% 10,07% 9,98% -0,09%
Eigen ontvangsten 4,49% 4,31% 6,57% 6,75% 6,86% 0,12%
Fiscale en parafiscale 2,50% 2,43% 4,64% 4,71% 4,77% 0,05%
Niet-fiscale 1,99% 1,88% 1,93% 2,03% 2,10% 0,06%

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 13,36% 13,30% 16,58% 16,52% 16,59% 0,07%
Finale primaire uitgaven 10,88% 10,80% 13,99% 14,01% 14,06% 0,05%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 2,49% 2,50% 2,59% 2,51% 2,53% 0,02%

Primair saldo 0,04% -0,07% 0,03% 0,29% 0,26% -0,04%

Rentelasten 0,27% 0,28% 0,30% 0,34% 0,30% -0,04%

Vorderingensaldo -0,23% -0,35% -0,27% -0,05% -0,04% 0,00%
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Tabel 30 
Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten van de Gemeenschappen en Gewesten 

(in % bbp) 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Directe belastingen (gezinnen) 0,31% 0,29% 2,49% 2,54% 2,50% -0,04%
   Gewestelijke PB (voorschottenbenadering) 0,00% 0,00% 2,20% 2,27% 2,22% -0,04%
   Verkeersbelasting gezinnen 0,27% 0,26% 0,26% 0,25% 0,25% 0,00%
   Overige directe belastingen (o.a. kijk- en luistergeld WG) 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00%

Indirecte belastingen 1,32% 1,34% 1,35% 1,42% 1,50% 0,08%
   Registratierechten 0,88% 0,90% 0,92% 0,92% 0,96% 0,04%
   Vlaamse energieheffing 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,12% 0,05%
   Overige indirecte belastingen 0,44% 0,44% 0,43% 0,43% 0,42% -0,01%

Kapitaalbelastingen 0,85% 0,77% 0,75% 0,69% 0,72% 0,02%
   Successierechten 0,67% 0,58% 0,61% 0,56% 0,58% 0,02%
   Schenkingsrechten 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% 0,14% 0,00%
   Fiscale regularisatie 0,06% 0,07% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

Effectieve sociale premies 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00%

Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten G&G 2,50% 2,43% 4,64% 4,71% 4,77% 0,05%
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De G&G ontvingen in 2017 echter, uitgedrukt in % bbp, minder overdrachten van 
andere overheden (-0,09 procentpunt bbp) (zie Tabel 31). De van de Federale 
Overdracht afkomstige overdrachten, worden grotendeels bepaald op basis van de 
Bijzondere Financieringswet (BFW). De daling van deze overdrachten was in 2017 toe 
te schrijven aan de evolutie van de BFW-parameters 52, de slechts gedeeltelijke 53 
koppeling aan de reële groei van de dotaties en, in mindere mate, aan de in de BFW 
voorziene stijging van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de eigen 
ambtenaren van de G&G (van 0,038% bbp in 2016 naar 0,041% bbp in 2017). Vooral de 
dotatie “federale PB” 54 nam af (-0,09 procentpunt bbp). De btw-dotatie 55 nam licht toe 
(+0,02 procentpunt bbp) 56. De bijdragen van de G&G tot de sanering van de 
overheidsfinanciën zijn sinds 2016 op kruissnelheid gekomen.  
 

Tabel 31 
Door de G&G ontvangen overdrachten van andere overheden 

(in % bbp) 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 

                                                 
52  De BFW-parameters die gebruikt werden voor de doorstortingen in 2017 zijn afkomstig uit de 

Economische begroting van februari 2017 (begrotingscontrole 2017) van het Federaal Planbureau. 
Deze Economische begroting raamde de reële bbp-groei voor 2017 op 1,4%. Volgens de laatste 
cijfers van het INR (april 2018) zou de reële bbp-groei in 2017 echter uitgekomen zijn op 1,7%, wat 
een ongunstig noemereffect heeft op de ratio van de overdrachten. 

53  De koppeling van het merendeel van de dotatie “federale PB" van de Gemeenschappen en 
Gewesten aan de reële groei daalde in 2017 naar 55% van de reële groei (factor 0,77%), dit als een 
bijdrage tot de financiering van de vergrijzingskosten zoals voorzien in de BFW. De middelen uit 
de btw voor de gemeenschappen werden gekoppeld aan 91% van de reële bbp-groei. 

54  Merk op dat dit een pure dotatie is en geen gedeelde belasting. 
55  Merk op dat ook deze btw-dotatie of zogenaamde onderwijsdotatie een pure dotatie is en geen 

gedeelde belasting. 
56  De btw-dotatie (de zogenaamde onderwijsdotatie) evolueert niet enkel in functie van het 

gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen en 91% van de reële groei van het bbp, maar ook 
in functie van de aanpassingsfactor (bepaald door de evolutie van het aantal inwoners jonger dan 
18 jaar). 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Dotatie "federale PB" (Gemeenschappen + Gewesten) 4,69% 4,68% 3,54% 3,28% 3,19% -0,09%
Btw-dotatie (Gemeenschappen) 3,80% 3,82% 3,63% 3,69% 3,71% 0,02%
Overige ontvangen overdrachten 0,41% 0,42% 2,87% 3,09% 3,08% -0,02%

Ontvangen overdrachten van andere overheden 8,90% 8,92% 10,04% 10,07% 9,98% -0,09%
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Ook de daling van de ratio van de overige ontvangen overdrachten (-0,02 procentpunt 
bbp) kan worden verklaard door de evolutie van de BFW-parameters. Deze overige 
ontvangen overdrachten omvatten immers voornamelijk de dotaties van de Federale 
Overheid die in de Algemene Uitgavenbegroting ingeschreven zijn. Na de Zesde 
Staatshervorming werden de bestaande dotaties fors uitgebreid met nieuwe dotaties 
voor de overgehevelde bevoegdheden 57. In 2017 werd de groeikoppeling van een 
aantal van deze dotaties eveneens neerwaarts herzien. 
 
De stijging van de finale primaire uitgaven van de G&G in 2017 (+0,05 procentpunt 
bbp) situeerde zich zowel bij de bezoldigingen (+0,04 procentpunt bbp), de aankopen 
van goederen en diensten (+0,07 procentpunt bbp) als bij de subsidies aan bedrijven 
(+0,07 procentpunt bbp). De investeringen kenden daarentegen een terugval 
(kapitaaluitgaven: -0,11 procentpunt bbp). De sociale uitkeringen bleven ongeveer op 
hetzelfde niveau als in 2016. Over de hele beschouwde periode weerspiegelt de 
evolutie van de sociale uitkeringen en van de subsidies aan bedrijven 58 de overdracht 
van nieuwe bevoegdheden aan de G&G na de Zesde Staatshervorming (zie Tabel 32). 
 

                                                 
57  Onder meer de dotaties gezinsbijslagen, ouderenzorg, gezondheidszorg en hulp aan personen en 

justitiehuizen vanaf 2015 en de dotatie ziekenhuisinfrastructuur vanaf 2016. 
58  De subsidies aan bedrijven bevatten bepaalde uitgaven van de bevoegdheid arbeidsmarktbeleid. 
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Tabel 32 
Finale primaire uitgaven van de G&G (in % bbp) 

 
(*) De loonkostensubsidies (gerichte sociale bijdrageverminderingen voor doelgroepen via het 

arbeidsmarktbeleid) worden in het ESR 2010 geboekt als primaire uitgaven. 
(**) De boekingswijze van de overheidspensioenen werd uitgebreid toegelicht in het Advies van 

juli 2017, pp.95-97. 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
Tot slot betreffen de budgettaire overdrachten van de G&G aan andere overheden (zie 
Tabel 29) hoofdzakelijk 59 de inkomensoverdrachten aan de Lokale Overheden (zie 
deel 2.4). De overdrachten aan de Lokale Overheden werden niet beïnvloed door de 
Zesde Staatshervorming. In 2017 bedroegen de totale budgettaire overdrachten van de 
G&G 2,53% bbp (+0,02 procentpunt bbp). 
 
  

                                                 
59  Er is ook een kleine budgettaire overdracht van de G&G aan de Sociale Zekerheid voor de 

beheerskosten van Famifed vanaf 2015. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Bezoldigingen 4,40% 4,38% 4,47% 4,43% 4,46% 0,04%
   Lonen 3,89% 3,87% 3,89% 3,87% 3,90% 0,03%
   Sociale premies t.l.v. de werkgevers 0,51% 0,51% 0,58% 0,56% 0,56% 0,00%

Aankopen van goederen en diensten 2,09% 2,02% 1,95% 1,87% 1,95% 0,07%

Subsidies aan bedrijven 0,81% 0,81% 1,62% 1,66% 1,73% 0,07%
   w.o. loonkostensubsidies (*) 0,00% 0,00% 0,35% 0,34% 0,34% 0,00%

Sociale uitkeringen 1,29% 1,30% 3,79% 3,79% 3,78% -0,01%
   Sociale uikteringen in natura 0,89% 0,91% 1,77% 1,82% 1,83% 0,01%
      Gezondheidszorg 0,00% 0,00% 0,86% 0,86% 0,87% 0,02%
      Overige sociale uitkeringen in natura 0,89% 0,91% 0,92% 0,97% 0,96% -0,01%
   Sociale uitkeringen in geld 0,41% 0,40% 2,02% 1,97% 1,95% -0,02%
   Gezinsbijslagen 0,08% 0,08% 1,54% 1,51% 1,49% -0,02%
   Zorgverzekering en uitkeringen handicap 0,08% 0,08% 0,21% 0,21% 0,21% 0,00%
   Loopbaanonderbreking en tijdskrediet 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00%
   Overige sociale uitkeringen in geld 0,24% 0,23% 0,24% 0,22% 0,23% 0,01%

Kapitaaluitgaven 1,94% 1,92% 1,80% 1,84% 1,74% -0,11%
   Bruto-investeringen in vaste activa 1,25% 1,33% 1,36% 1,34% 1,26% -0,08%
   Overige kapitaaluitgaven 0,69% 0,59% 0,44% 0,50% 0,48% -0,03%

Overige finale primaire uitgaven 0,33% 0,36% 0,36% 0,42% 0,39% -0,02%

Finale primaire uitgaven 10,88% 10,80% 13,99% 14,01% 14,06% 0,05%

p.m. Financiering pensioenen G&G door Entiteit I (**) 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0%
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Hierna worden de rekeningen van de individuele Gemeenschappen en Gewesten 
besproken. Tabel 33 geeft een samenvatting van de vorderingensaldi van de 
individuele G&G volgens de HRF-definitie. 
 

Tabel 33 
Overzicht van de vorderingensaldi van de individuele G&G volgens de HRF-definitie 

(in % bbp) 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
 

2.3.3 Vlaamse Gemeenschap (inclusief Zorgfonds) 
De geleidelijke verbetering van het vorderingensaldo (HRF-definitie) van de Vlaamse 
Gemeenschap sinds 2014 heeft zich ook in 2017 voortgezet. Het quasi-evenwicht van 
2016 (-0,01% bbp) evolueerde naar een vorderingenoverschot van 0,08% bbp 
(363,7 miljoen euro) in 2017. Merk op dat het vorderingensaldo van de Vlaamse 
Gemeenschap volgens de HRF-definitie in 2017 0,14% bbp (610,3 miljoen euro) lager 
ligt dan het ESR-vorderingenoverschot (+0,22% bbp), doordat het HRF-
vorderingensaldo gebaseerd is op de voorschotten van de gewestelijke PB en het ESR-
vorderingensaldo onderhevig is aan schommelingen in het inkohieringsritme van de 
gewestelijke PB (zie ook deel 2.3.1). 
 
De effectieve totale ontvangsten (+0,15 procentpunt bbp) stegen in 2017 sneller dan de 
primaire uitgaven (+0,07 procentpunt bbp). De rentelasten namen licht af 
(-0,01 procentpunt bbp). 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017

Vlaamse Gemeenschap (inclusief Zorgfonds) -0,13% -0,15% -0,08% -0,01% 0,08% 0,09%
Franse Gemeenschap -0,05% -0,05% -0,06% -0,01% -0,05% -0,04%
Waals Gewest -0,08% -0,18% -0,11% -0,03% -0,06% -0,03%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,05% 0,05% 0,03% 0,01% -0,01% -0,02%
Duitstalige Gemeenschap -0,0210% -0,0101% -0,0321% -0,0069% -0,0081% -0,0012%
Franse Gemeenschapscommissie 0,0012% 0,0031% 0,0018% 0,0069% 0,0026% -0,0043%
Vlaamse Gemeenschapscommissie -0,0003% -0,0059% 0,0024% 0,0005% -0,0005% -0,0010%
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie -0,0009% -0,0033% -0,0039% 0,0026% 0,0044% 0,0018%
Niet-verdeelde interregionale eenheden 0,00% -0,01% -0,01% 0,00% 0,01% 0,01%

Geheel van de G&G (inclusief Zorgfonds) -0,23% -0,35% -0,27% -0,05% -0,04% 0,00%
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Tabel 34 
Rekening van de Vlaamse Gemeenschap (inclusief Zorgfonds) volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
De ontvangen overdrachten tekenden een minieme stijging op in 2017 
(+0,01 procentpunt bbp). Deze ontvangen  overdrachten omvatten de nieuwe dotaties 
die de Vlaamse Gemeenschap ontvangt sinds de Zesde Staatshervorming (zoals de 
dotaties voor gezinsbijslagen, ouderenzorg en gezondheidszorg en hulp aan personen 
sinds 2015 en de dotatie voor ziekenhuisinfrastructuur sinds 2016). 
 
Bij de eigen ontvangsten stegen zowel de fiscale (+0,06 procentpunt bbp) als de niet-
fiscale (+0,07 procentpunt bbp) ontvangsten in 2017. De neerwaartse invloed van de 
directe belastingen (-0,04 procentpunt bbp), vooral omwille van de evolutie van de 
opbrengst van de gewestelijke PB (-0,03 procentpunt bbp), werd meer dan 
gecompenseerd door de forse stijging van de indirecte belastingen (+0,08 procentpunt 
bbp) en van de kapitaalbelastingen (+0,02 procentpunt bbp). Meer dan de helft van de 
stijging van de indirecte belastingen werd veroorzaakt door de evolutie van de 
Vlaamse energieheffing 60 (+0,05 procentpunt bbp). 
 

                                                 
60  Bij de begrotingscontrole 2016 werd de bestaande maandelijkse heffing op afnamepunten van 

elektriciteit omgevormd tot een (hogere) jaarlijkse energieheffing gebaseerd op het verbruik. Deze 
Vlaamse energieheffing zou vanaf 2017 op kruissnelheid komen met een geraamde opbrengst van 
ongeveer 500 miljoen euro per jaar. In juni 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de verhoogde 
jaarlijkse energieheffing echter vernietigd. De Vlaamse energieheffing mocht echter wel nog in 
rekening gebracht worden voor de jaren 2016 en 2017. 

% bbp 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 7,31% 7,20% 9,14% 9,24% 9,39% 0,15%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 5,14% 5,13% 5,62% 5,57% 5,59% 0,01%
Eigen ontvangsten 2,17% 2,07% 3,52% 3,67% 3,80% 0,13%
Fiscale en parafiscale 1,43% 1,42% 2,79% 2,91% 2,97% 0,06%
Niet-fiscale 0,74% 0,65% 0,73% 0,76% 0,83% 0,07%

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 7,33% 7,24% 9,11% 9,11% 9,18% 0,07%
Finale primaire uitgaven 6,04% 5,95% 7,80% 7,82% 7,89% 0,07%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 1,29% 1,29% 1,30% 1,30% 1,30% 0,00%

Primair saldo -0,02% -0,04% 0,03% 0,13% 0,21% 0,08%

Rentelasten 0,11% 0,11% 0,12% 0,14% 0,12% -0,01%

Vorderingensaldo -0,13% -0,15% -0,08% -0,01% 0,08% 0,09%
p.m. vorderingensaldo in miljoen euro -509,8 -586,8 -341,0 -39,5 363,7 403,2
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) -1,78% -2,04% -0,91% -0,10% 0,89% 0,99%



84 
 

De finale primaire uitgaven stegen in 2017 met 0,07 procentpunt bbp om uit te komen 
op 7,89 procentpunt bbp. Er werd een toename genoteerd bij de bezoldigingen 
(+0,03 procentpunt bbp), de aankopen van goederen en diensten (+0,02 procentpunt 
bbp), de subsidies aan bedrijven (+0,06 procentpunt bbp) en de sociale uitkeringen 
(+0,01 procentpunt bbp). De finale 61 kapitaaluitgaven (-0,04 procentpunt bbp), 
waaronder de investeringen, en de overige finale primaire uitgaven (-0,01 procentpunt 
bbp) kenden een afname. 
 
De overgemaakte budgettaire overdrachten (voornamelijk aan de Lokale Overheden) 
bleven gedurende de hele beschouwde periode 2013-2017 quasi stabiel. 
 
 

2.3.4 Franse Gemeenschap 
Het vorderingentekort van de Franse Gemeenschap, dat in 2016 verbeterd was 
tot -0,01% bbp, verslechterde in 2017 opnieuw tot -0,05% bbp (-231,7 miljoen euro). De 
geringe tegengestelde evoluties van de primaire uitgaven (+0,01 procentpunt bbp) en 
van de rentelasten (-0,01 procentpunt bbp) hieven elkaar op. De effectieve totale 
ontvangsten namen af met 0,04 procentpunt bbp. Zo daalden de ontvangen 
overdrachten (-0,02 procentpunt bbp), wat hoofdzakelijk toe te schrijven was aan de 
evolutie van de BFW-parameters en de gedeeltelijke koppeling van de ontvangen 
overdrachten aan de reële bbp-groei die in 2017 voor bepaalde dotaties is gedaald (zie 
ook deel 2.3.2). Voorts namen de eigen niet-fiscale ontvangsten af met 
0,02 procentpunt bbp. 
 
  

                                                 
61  Gedefinieerd als de totale kapitaaluitgaven verminderd met de kapitaaloverdrachten aan andere 

overheden (INR, april 2018). 
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Tabel 35 
Rekening van de Franse Gemeenschap volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
Bij de finale primaire uitgaven (+0,01 procentpunt bbp) was er in 2017 een daling van 
de finale kapitaaluitgaven (investeringen: -0,01 procentpunt bbp) terwijl alle overige 
finale primaire uitgavencategorieën in beperkte mate toenamen. Bij de overgemaakte 
budgettaire overdrachten aan andere overheden (-0,01 procentpunt bbp) daalden 
zowel de budgettaire overdrachten aan de Lokale Overheden als de budgettaire 
overdrachten aan de andere G&G in beperkte mate in 2017. Merk op dat de budgettaire 
overdrachten van de Franse Gemeenschap aan de andere G&G in 2015 een fikse 
toename vertoonden. Dit vloeide voort uit de overheveling van bepaalde 
gemeenschapsbevoegdheden en de bijbehorende middelen van de Franse 
Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie in 
uitvoering van het intra-francofone Sint-Emilie-akkoord. 
 
 

2.3.5 Waals Gewest 
Het vorderingensaldo van het Waalse Gewest bedroeg -0,06% bbp (-277,0 miljoen 
euro) in 2017. Dit was een achteruitgang met -0,03 procentpunt bbp ten opzichte van 
2016, ondanks de daling van de primaire uitgaven (-0,02 procentpunt bbp) en van de 
rentelasten (-0,02 procentpunt bbp). De effectieve totale ontvangsten van het Waals 
Gewest liepen terug met 0,07 procentpunt bbp. De achteruitgang van de effectieve 
totale ontvangsten deed zich zowel voor bij de ontvangen overdrachten 
(-0,05 procentpunt bbp) als bij de eigen ontvangsten (-0,03 procentpunt bbp). 
 

% bbp 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 2,58% 2,56% 3,32% 3,34% 3,31% -0,04%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 2,40% 2,38% 3,14% 3,17% 3,15% -0,02%
Eigen ontvangsten 0,18% 0,18% 0,19% 0,17% 0,15% -0,02%
Fiscale en parafiscale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Niet-fiscale 0,18% 0,18% 0,19% 0,17% 0,15% -0,02%

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 2,60% 2,58% 3,35% 3,32% 3,33% 0,01%
Finale primaire uitgaven 1,96% 1,93% 1,92% 1,88% 1,89% 0,01%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,64% 0,65% 1,43% 1,44% 1,44% -0,01%

Primair saldo -0,02% -0,02% -0,03% 0,02% -0,02% -0,05%

Rentelasten 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% -0,01%

Vorderingensaldo -0,05% -0,05% -0,06% -0,01% -0,05% -0,04%
p.m. vorderingensaldo in miljoen euro -199,4 -214,1 -263,0 -59,8 -231,7 -171,9
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) -1,97% -2,09% -1,93% -0,42% -1,60% -1,18%
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Tabel 36 
Rekening van het Waalse Gewest volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
De daling van de ontvangen overdrachten (-0,05 procentpunt bbp) in 2017 was onder 
meer toe te schrijven aan de ongunstige evolutie van de BFW-parameters en de daling 
van de gedeeltelijke koppeling aan de reële bbp-groei bij de vaststelling van de dotatie 
“federale PB” 62 (zie deel 2.3.2). De overige ontvangen overdrachten daalden met 
0,01 procentpunt bbp. Zij bestaan vooral uit de middelenoverdracht van de Franse 
Gemeenschap aan het Waalse Gewest ingevolge het intra-francofone Sint-Emilie-
akkoord 63. De eigen fiscale en parafiscale ontvangsten van het Waalse Gewest zakten 
met 0,02 procentpunt bbp, vooral omwille van de terugval in de opbrengst van de 
gewestelijke PB (-0,03 procentpunt bbp). 
 
  

                                                 
62  Merk op dat de bijdrage van het Waalse Gewest ter compensatie van de pendelaars in de nationale 

rekeningen (NR) niet als een vermindering van de dotatie “federale PB” geboekt wordt, maar wel 
als een inkomensoverdracht van het Waalse Gewest aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

63  Het Waalse Gewest oefent daardoor een aantal gemeenschapsbevoegdheden uit en ontvangt daar 
middelen voor van de Franse Gemeenschap. 

% bbp 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 2,01% 1,96% 3,05% 3,10% 3,03% -0,07%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 1,10% 1,10% 1,57% 1,57% 1,52% -0,05%
Eigen ontvangsten 0,91% 0,85% 1,48% 1,53% 1,51% -0,03%
Fiscale en parafiscale 0,67% 0,64% 1,28% 1,28% 1,25% -0,02%
Niet-fiscale 0,24% 0,22% 0,21% 0,26% 0,25% 0,00%

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 2,00% 2,03% 3,05% 3,01% 2,99% -0,02%
Finale primaire uitgaven 1,39% 1,41% 2,39% 2,35% 2,34% -0,02%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,61% 0,62% 0,66% 0,66% 0,65% -0,01%

Primair saldo 0,01% -0,08% 0,00% 0,09% 0,04% -0,05%

Rentelasten 0,09% 0,10% 0,11% 0,13% 0,11% -0,02%

Vorderingensaldo -0,08% -0,18% -0,11% -0,03% -0,06% -0,03%
p.m. vorderingensaldo in miljoen euro -309,9 -711,2 -450,7 -140,0 -277,0 -137,0
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) -3,93% -9,08% -3,60% -1,07% -2,09% -1,02%
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Het Waalse Gewest liet in 2017 een daling van zijn finale primaire uitgaven 
(-0,02 procentpunt bbp) optekenen. De daling deed zich voor bij de bezoldigingen 
(-0,01 procentpunt bbp), de sociale uitkeringen 64 (-0,02 procentpunt bbp) en de finale 
kapitaaluitgaven (-0,02 procentpunt bbp). Er viel evenwel een stijging te noteren bij de 
aankopen van goederen en diensten (+0,02 procentpunt bbp) en de subsidies aan 
bedrijven (+0,01 procentpunt bbp). De overgemaakte budgettaire overdrachten, 
waarvan het grootste deel bestemd is voor de Lokale Overheden, daalden licht 
(-0,01 procentpunt bbp). 
 
 

2.3.6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Het lichte vorderingenoverschot (+0,01% bbp) van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest in 2016 veranderde in 2017 in een licht vorderingentekort (-0,01% bbp 
of -55,5 miljoen euro). Deze achteruitgang van het vorderingensaldo met 
0,02 procentpunt bbp in 2017 is uitsluitend toe te schrijven aan de evolutie van de 
effectieve totale ontvangsten (-0,02 procentpunt bbp). De primaire uitgaven en de 
rentelasten bleven immers stabiel. 
 

Tabel 37 
Rekening van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 

                                                 
64  Het niveau van de sociale uitkeringen van het Waals Gewest lag in 2013 op slechts 0,17% bbp en 

kwam in 2017 uit op 0,96% bbp. In 2015 was er immers een sterk opwaarts niveau-effect na het 
Sint-Emilie-akkoord. Als gevolg van dat akkoord heeft het Waalse Gewest onder meer de 
bevoegdheid gezinsbijslagen overgenomen van de Franse Gemeenschap. 

% bbp 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 0,93% 0,96% 1,08% 1,08% 1,07% -0,02%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 0,40% 0,45% 0,38% 0,42% 0,39% -0,04%
Eigen ontvangsten 0,53% 0,51% 0,70% 0,66% 0,68% 0,02%
Fiscale en parafiscale 0,40% 0,37% 0,56% 0,51% 0,53% 0,02%
Niet-fiscale 0,14% 0,14% 0,13% 0,15% 0,15% 0,00%

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 0,86% 0,88% 1,02% 1,05% 1,06% 0,00%
Finale primaire uitgaven 0,62% 0,63% 0,76% 0,77% 0,78% 0,01%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,24% 0,25% 0,27% 0,28% 0,28% 0,00%

Primair saldo 0,07% 0,08% 0,06% 0,03% 0,01% -0,02%

Rentelasten 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,00%

Vorderingensaldo 0,05% 0,05% 0,03% 0,01% -0,01% -0,02%
p.m. vorderingensaldo in miljoen euro 186,1 207,3 127,0 27,3 -55,5 -82,8
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) 5,09% 5,41% 2,87% 0,60% -1,19% -1,79%
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De eigen fiscale en parafiscale ontvangsten stegen met 0,02 procentpunt bbp in 2017. 
De opbrengst van de gewestelijke PB (+0,02 procentpunt bbp) van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest steeg, net als de kapitaalbelastingen (+0,01 procentpunt bbp). 
De indirecte belastingen liepen terug (-0,01 procentpunt bbp). De ontvangen 
overdrachten daalden met 0,04 procentpunt bbp, onder meer omwille van de evolutie 
van de BFW-parameters en de daling van de gedeeltelijke koppeling aan de reële bbp-
groei van de dotatie “federale PB” in 2017 (zie deel 2.3.2). 
 
Bij de finale primaire uitgaven (+0,01 procentpunt bbp) was er enerzijds een toename 
van de bezoldigingen (+0,01 procentpunt bbp) en van de aankopen van goederen en 
diensten (+0,03 procentpunt bbp), en anderzijds een afname van de finale 
kapitaaluitgaven (-0,02 procentpunt bbp). De overige uitgavencategorieën bleven, 
uitgedrukt in % bbp, ongeveer stabiel. 
 
 

2.3.7 Duitstalige Gemeenschap 
De rekening van de Duitstalige Gemeenschap vertoonde een vorderingentekort 
van -35,6 miljoen euro (-0,0081% bbp) in 2017. Dit is een verslechtering 
met -6,5 miljoen euro (-0,0012 procentpunt bbp) ten opzichte van 2016 65. De toename 
van de effectieve totale ontvangsten (+9,8 miljoen euro) en de primaire uitgaven 
(+10,3 miljoen euro) neutraliseerden elkaar grotendeels. De rentelasten namen echter 
toe met 6,0 miljoen euro tot een niveau van 8,9 miljoen euro (0,0020% bbp) in 2017. 
 
  

                                                 
65  In 2015 werd een forse verslechtering van het vorderingensaldo van de Duitstalige Gemeenschap 

opgetekend die te maken had met de uitbreiding van de consolidatieperimeter met de PPS-
projecten inzake scholenbouw. 
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Tabel 38 
Rekening van de Duitstalige Gemeenschap volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
De ontvangen overdrachten stegen met 8,6 miljoen euro. De finale primaire uitgaven 
kenden een toename met 6,9 miljoen euro 66, en de overgemaakte budgettaire 
overdrachten met 3,4 miljoen euro. 
 
 

2.3.8 Franse Gemeenschapscommissie 
De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) sloot het begrotingsjaar 2017 voor het 
vijfde jaar op rij af met een vorderingenoverschot. Het overschot van 2017 (11,5 miljoen 
euro of 0,0026% bbp) is evenwel met 17,8 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2016. 
Achter de evolutie van het vorderingensaldo vielen uiteenlopende evoluties van de 
ontvangsten en uitgaven waar te nemen. 
 

                                                 
66  De ratio van de finale primaire uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap ten opzichte van het bbp 

daalde echter met -0,0005% bbp. 

(x 1.000.000 €) 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 208,5 210,7 276,4 311,7 321,5 9,8
Ontvangen overdrachten van andere overheden 195,8 198,6 264,8 299,7 308,4 8,6
Eigen ontvangsten 12,8 12,2 11,6 12,0 13,2 1,2
Fiscale en parafiscale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Niet-fiscale 12,8 12,2 11,6 12,0 13,2 1,2

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 290,2 251,3 407,3 337,9 348,2 10,3
Finale primaire uitgaven 216,0 181,0 319,1 266,3 273,2 6,9
Overgemaakte budgettaire overdrachten 74,1 70,3 88,2 71,6 75,0 3,4

Primair saldo -81,6 -40,6 -130,8 -26,2 -26,7 -0,5

Rentelasten 0,8 -0,2 1,0 2,9 8,9 6,0

Vorderingensaldo -82,4 -40,4 -131,8 -29,1 -35,6 -6,5
p.m. vorderingensaldo in % bbp -0,0210% -0,0101% -0,0321% -0,0069% -0,0081% -0,0012%
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) -39,53% -19,17% -47,69% -9,34% -11,07% -1,72%
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Tabel 39 
Rekening van de Franse Gemeenschapscommissie volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
De eigen ontvangsten, die uitsluitend uit niet-fiscale ontvangsten bestaan, daalden in 
2017 met 14,7 miljoen euro tot 4,4 miljoen euro. De dotatie “federale PB”, waarvan de 
extra middelen in het kader van de “correcte financiering van de Brusselse 
Instellingen” vanaf 2015 op kruissnelheid kwamen 67, steeg met 2,4 miljoen euro. De 
overige ontvangen overdrachten, die in 2017 stegen met 17,5 miljoen euro, zijn 
voornamelijk afkomstig van de Franse Gemeenschap omdat de COCOF ingevolge het 
intra-francofone Sint-Emilie-akkoord vanaf 2015 bepaalde nieuw overgehevelde 
gemeenschapsbevoegdheden uitoefent in de eentalig Franstalige structuren en 
instellingen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 68 
 
De primaire uitgaven stegen met 23,5 miljoen euro, voornamelijk bij de finale primaire 
uitgaven (+22,2 miljoen euro), waarvan alle uitgavencategorieën in absolute termen 
iets stegen. De rentelasten namen tot slot af met 0,4 miljoen euro. 
 
 
  

                                                 
67  In 2015 werden voor het laatst extra middelen via de dotatie “federale PB” toegekend aan de 

COCOF in het kader van de “correcte financiering van de Brusselse Instellingen”. 
68  Merk op dat de COCOF voor de rest maar weinig rechtstreekse invloed ondervonden heeft van de 

Zesde Staatshervorming. De COCOF werd bijvoorbeeld niet onderworpen aan de 
saneringsbijdrage, maar wel aan de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de eigen 
ambtenaren (173.164 euro in 2017). 

(x 1.000.000 €) 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 405,6 406,7 452,2 483,3 488,5 5,2
Ontvangen overdrachten van andere overheden 394,1 403,3 445,2 464,2 484,1 19,9
Eigen ontvangsten 11,5 3,4 7,0 19,1 4,4 -14,7
Fiscale en parafiscale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Niet-fiscale 11,5 3,4 7,0 19,1 4,4 -14,7

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 400,2 393,2 442,6 450,9 474,4 23,5
Finale primaire uitgaven 398,0 390,8 439,7 447,9 470,2 22,2
Overgemaakte budgettaire overdrachten 2,2 2,4 2,9 3,0 4,3 1,2

Primair saldo 5,4 13,5 9,6 32,3 14,1 -18,3

Rentelasten 0,8 1,2 2,3 3,0 2,6 -0,4

Vorderingensaldo 4,7 12,3 7,3 29,3 11,5 -17,8
p.m. vorderingensaldo in % bbp 0,0012% 0,0031% 0,0018% 0,0069% 0,0026% -0,0043%
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) 1,15% 3,03% 1,62% 6,07% 2,36% -3,72%
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2.3.9 Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Het licht positieve vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 
van 2016 (2,1 miljoen euro of +0,0005% bbp) veranderde in 2017 tot een licht 
vorderingentekort (-2,3 miljoen euro of -0,0005% bbp). Dit is een achteruitgang met 
4,4 miljoen euro of -0,0010 procentpunt bbp. 
 

Tabel 40 
Rekening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 
De groei van de effectieve totale ontvangsten van de VGC werd in 2017 vooral 
gerealiseerd door de groei van de ontvangen overdrachten (+5,0 miljoen euro). De 
ontvangen overdrachten zijn hoofdzakelijk afkomstig van de andere G&G, namelijk 
van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, en vormen de 
belangrijkste financieringsbron van de VGC. De toename van de dotatie “federale 
PB 69”, die afkomstig is van de Federale Overheid, werd in nominale termen (+0,6 
miljoen euro) geneutraliseerd door eenzelfde afname van de niet-fiscale ontvangsten. 
 
De toename van de primaire uitgaven (+8,9 miljoen euro) in 2017 situeerde zich vooral 
bij de overgemaakte budgettaire overdrachten aan de andere G&G (+7,5 miljoen euro). 
De finale primaire uitgaven kwamen in 2016 en 2017 terug uit op een normaal niveau 
na de uitzonderlijke daling in 2015 als gevolg van de ESR-correctie voor de 
rechtzetting van het tijdstip van de registratie van de PPS-projecten. De rentelasten 
(-0,1 miljoen euro), die vooral gerelateerd zijn aan de financiering van de in 2013 
opgestarte PPS-projecten, namen iets af in 2017. 
 

                                                 
69  In 2015 werden voor het laatst extra middelen via de dotatie “federale PB” toegekend aan de VGC 

in het kader van de “correcte financiering van de Brusselse Instellingen”, waardoor deze 
overdrachten sindsdien op kruissnelheid zijn gekomen. 

(x 1.000.000 €) 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 140,9 140,3 141,9 146,9 151,4 4,4
Ontvangen overdrachten van andere overheden 137,9 138,4 140,3 144,1 149,1 5,0
Eigen ontvangsten 3,1 1,9 1,6 2,9 2,3 -0,6
Fiscale en parafiscale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Niet-fiscale 3,1 1,9 1,6 2,9 2,3 -0,6

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 141,2 162,9 129,9 142,4 151,4 8,9
Finale primaire uitgaven 134,6 142,5 121,0 138,1 139,5 1,5
Overgemaakte budgettaire overdrachten 6,6 20,4 8,9 4,4 11,9 7,5

Primair saldo -0,3 -22,6 12,0 4,5 0,0 -4,5

Rentelasten 0,9 1,1 2,0 2,4 2,3 -0,1

Vorderingensaldo -1,2 -23,8 10,0 2,1 -2,3 -4,4
p.m. vorderingensaldo in % bbp -0,0003% -0,0059% 0,0024% 0,0005% -0,0005% -0,0010%
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) -0,84% -16,94% 7,08% 1,43% -1,53% -2,96%
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Merk tot slot op dat de VGC het enige deelgebied is dat niet beïnvloed werd door de 
Zesde Staatshervorming. Er werden geen nieuwe bevoegdheden overgedragen, de 
federale financiering werd niet gewijzigd 70 en er wordt geen 
responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen of saneringsbijdrage ingehouden. 
 
 

2.3.10 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
De Zesde Staatshervorming had belangrijke budgettaire gevolgen voor de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Met ingang van het 
begrotingsjaar 2015 werden belangrijke gemeenschapsbevoegdheden en financiële 
middelen overgeheveld naar de GGC. Zowel bij de ontvangsten als bij de uitgaven 
was er een belangrijk opwaarts niveau-effect in 2015. 
 
Tussen 2015 en 2016 werd het vorderingentekort (-15,8 miljoen euro of -0,0039% bbp) 
van de GGC omgebogen tot een vorderingenoverschot (10,9 miljoen euro of 0,0026% 
bbp). Deze gunstige evolutie zette zich – afgezwakt - verder in 2017. Het 
vorderingenoverschot van de GGC kwam uit op 19,0 miljoen euro (0,0044% bbp) in 
2017, wat een verbetering is van 8,1 miljoen euro of 0,0018 procentpunt bbp ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 
 

Tabel 41 
Rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie volgens de HRF 

 
Noot: Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van de Rekeningen van de overheid 2017 (INR, april 2018). 
 

                                                 
70  Maar de VGC ontving wel cumulatief extra middelen van 2012 tot 2015 voor de “correcte 

financiering van de Brusselse Instellingen”. 

(x 1.000.000 €) 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 89,2 93,8 1 199,2 1 290,1 1 341,5 51,4
Ontvangen overdrachten van andere overheden 88,8 93,5 1 197,5 1 289,2 1 340,2 51,0
Eigen ontvangsten 0,4 0,2 1,7 0,9 1,3 0,4
Fiscale en parafiscale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Niet-fiscale 0,4 0,2 1,7 0,9 1,3 0,4

Primaire uitgaven (exclusief overheidspensioenen) 92,8 106,8 1 214,6 1 262,6 1 305,4 42,8
Finale primaire uitgaven 59,4 71,8 1 157,2 1 202,6 1 244,7 42,2
Overgemaakte budgettaire overdrachten 33,4 35,0 57,4 60,1 60,7 0,6

Primair saldo -3,6 -13,1 -15,3 27,5 36,1 8,6

Rentelasten 0,1 0,3 0,5 16,6 17,1 0,5

Vorderingensaldo -3,7 -13,4 -15,8 10,9 19,0 8,1
p.m. vorderingensaldo in % bbp -0,0009% -0,0033% -0,0039% 0,0026% 0,0044% 0,0018%
p.m. vorderingensaldo in % totale ontvangsten (HRF-def.) -4,13% -14,28% -1,32% 0,85% 1,42% 0,57%
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De verbetering van het primaire saldo met 8,6 miljoen euro in 2017 was toe te schrijven 
aan de sterkere stijging van de ontvangsten (+51,4 miljoen euro), in hoofdzaak de 
ontvangen overdrachten (+51,0 miljoen euro), dan van de primaire uitgaven (+42,8 
miljoen euro). De ontvangen overdrachten bestaan sinds 2015 voornamelijk uit de 
federale dotaties voor de nieuwe bevoegdheden. 
 
De stijging van de finale primaire uitgaven (+42,2 miljoen euro) werd voor meer dan 
de helft veroorzaakt door de stijging van de sociale uitkeringen (+28,4 miljoen euro). 
Het zijn vooral de sociale uitkeringen die in 2015 fors toegenomen zijn door de nieuwe 
gemeenschapsbevoegdheden die de GGC na de Zesde Staatshervorming uitoefent. De 
rentelasten namen ten slotte in 2017 licht toe (+0,5 miljoen euro), na de eerder sterke 
groei in 2016 als gevolg van de financiële leasingoperaties die in 2015 werden 
opgestart. 
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2.4 Budgettaire evolutie van de Lokale Overheden 

De lokale financiën worden zoals de financiën van de andere subsectoren onderzocht 
op basis van de overheidsrekeningen van april 2018. Rekening houdend met de 
inzameling van aanvullende informatie betreffende de subsector van de Lokale 
Overheden, kunnen de weergegeven cijfers nog het voorwerp uitmaken van 
belangrijke wijzigingen tegen de publicatie van de rekeningen in de herfst van dit jaar. 
De voogdijoverheden dienen immers de individuele rekeningen van de Lokale 
Overheden onder hun voogdij van jaar t-1 in bij het INR tijdens de zomer van elk jaar 
sinds 2013. 
 
Het grootste deel van de analyse in dit deel betreft de budgettaire evolutie van de 
Lokale Overheden van België in zijn geheel. Er dient evenwel te worden gepreciseerd 
dat de Lokale Overheden onder de voogdij staan van de gewesten. Die beschikken 
over eigen reglementaire kaders en financieringsmechanismen die een nauwkeurig 
onderzoek van de lokale financiën in hun globaliteit, alsook vergelijkingen tussen de 
verschillende gewesten, moeilijker maken. 
 
Tot slot dient eraan herinnerd te worden dat de ontvangsten en de uitgaven zijn 
uitgedrukt volgens de HRF-definitie. Die correcties bestaan erin de toegerekende 
sociale bijdragen en de door Entiteit I gefinancierde pensioenen af te trekken van het 
totale bedrag van de ontvangsten en de uitgaven, alsook de verkopen van activa als 
ontvangsten en niet als minderuitgaven aan te rekenen. 
 
 

2.4.1 Totaalbeeld 
Het vorderingensaldo van de Lokale Overheden werd voor 2017 geraamd op 0,09% 
bbp, wat een verslechtering is met 0,07 procentpunt ten opzichte van de cijfers voor 
2016. Deze achteruitgang kan worden toegerekend aan een vermindering van het 
primaire overschot van de Lokale Overheden, wat uitkwam op 0,15% bbp in 2017.  
 
De afname van de ontvangsten van de Lokale Overheden met 0,03 procentpunten is 
gecompenseerd door een toename van de primaire uitgaven met 0,08 procentpunten, 
om respectievelijk uit te komen op 6,65% en 6,50% bbp in 2017 
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Tabel 42 
Belangrijkste budgettaire indicatoren betreffende de Lokale Overheden (in % bbp) 

 
Noot:  Wegens afrondingen kan het totaal van de rubrieken afwijken van de som van de 

verschillende bestanddelen. 
Bron:  INR april 2018, berekeningen HRF. 
 
De verlaging van de totale effectieve ontvangsten is volledig toe te schrijven aan de 
daling van de eigen fiscale en niet-fiscale ontvangsten, die niet gecompenseerd wordt 
door de toename van de ontvangsten die overgedragen worden door andere 
overheden. 
 
De stijging van de primaire uitgavenratio vloeit voort uit een toename van de 
investeringen en andere kapitaaluitgaven op het einde van de gemeentelijke 
legislatuur (de toename is echter minder uitgesproken in vergelijking met het 
verleden, zie infra). De aankopen van goederen en diensten (intermediaire 
consumptie) en de lopende overdrachten namen eveneens toe.  
 
 

2.4.2 Ontvangsten van de Lokale Overheden 
De middelen van de Lokale Overheden bestaan voor ongeveer de helft uit eigen 
ontvangsten (voornamelijk de fiscale ontvangsten 71) en voor de andere helft uit 
budgettaire overdrachten afkomstig van de andere subsectoren van de overheid (in 
het bijzonder van de gewesten). 
 

                                                 
71  De gemeentelijke fiscaliteit vindt haar oorsprong in artikel 170 § 4 van de Grondwet, die een fiscale 

autonomie toekent aan de gemeenten via het heffen van belastingen op de middelen van de 
belastingplichtigen. Die fiscale autonomie is beperkt door de naleving van bepaalde principes 
(grondwettelijke, regels inzake voogdij, regels van de budgettaire inschrijving, regel van de 
publiciteit, federale wetten en Europese richtlijnen). Die middelen geven een speelruimte over hun 
gewone ontvangsten alsook de mogelijkheid om een specifiek beleid te voeren. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 6,64% 6,67% 6,65% 6,68% 6,65% -0,03%
     Eigen ontvangsten 3,47% 3,52% 3,52% 3,59% 3,52% -0,07%
          Fiscale 2,16% 2,12% 2,22% 2,25% 2,21% -0,04%
          Niet-fiscale 1,31% 1,40% 1,30% 1,34% 1,30% -0,03%
     Ontvangsten afkomstig van andere overheden 3,17% 3,14% 3,13% 3,09% 3,13% 0,03%

Primaire uitgaven 6,81% 6,74% 6,47% 6,41% 6,50% 0,08%
     Finale primaire uitgaven, waaronder 6,75% 6,68% 6,42% 6,34% 6,42% 0,08%
          Investeringen 0,87% 0,80% 0,75% 0,69% 0,77% 0,08%
          Pm. exclusief investeringscyclus 0,85% 0,78% 0,78% 0,79% 0,80% 0,01%
     Gestorte budgettaire overdrachten 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,00%

Primair saldo -0,17% -0,08% 0,17% 0,27% 0,15% -0,12%
Rentelasten 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,06% -0,05%

Vorderingensaldo -0,25% -0,17% 0,07% 0,16% 0,09% -0,07%
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Tabel 43 
Detail van de ontvangsten van de Lokale Overheden (in % bbp) 

 
(*) De correctie voor de weerslag van het inkohieringstempo stemt overeen met de door het 

Federaal Planbureau berekende one shots. 
(**) Sinds 2016 worden de door de Federale Overheid gefinancierde pensioenen aangerekend ten 

laste van de Sociale Zekerheid (statistische correctie). De overdracht van de door Entiteit I 
gefinancierde pensioenen van de Lokale Overheden werd bijgevolg afgetrokken van de 
overgedragen ontvangsten van de Federale Overheid in de periode 2013-2015 en van de 
overgedragen ontvangsten van de Sociale Zekerheid vanaf 2016. 

Noot:  Wegens afrondingen kan het totaal van de rubrieken afwijken van de som van de 
verschillende bestanddelen. 

Bron:  INR april 2018, berekeningen HRF. 
 
Bij de eigen ontvangsten zijn de fiscale en parafiscale ontvangsten gedaald met 0,07 
procentpunt bbp tussen 2016 tot 2017, waarvan 0,03 procentpunt toe te schrijven is aan 
de evolutie van de opcentiemen bij de personenbelasting (PB). Indien rekening wordt 
gehouden met de schommelingen in het inkohieringstempo, daalde de ratio van de 
aanvullende PB eveneens met 0,03 procentpunt, ondanks de stabiliteit van de ratio 
(gecorrigeerd voor de weerslag van het inkohieringstempo) over de periode 2013-2016. 
Zoals Belfius beklemtoont in zijn gewestelijke verslagen die de Begrotingen 2017 van 
de Lokale Overheden analyseren, daalt de gemiddelde aanslagvoet van de 
gemeentelijke aanvullende PB licht tussen 2016 en 2017. Deze wijzigde van 7,27% naar 
7,24% bbp in het Vlaamse Gewest, van 6,54% naar 6,42% in het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest en bleef stabiel op een niveau van 7,83% in het Waalse 
Gewest.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Effectieve totale ontvangsten 6,64% 6,67% 6,65% 6,68% 6,65% -0,03%

     Eigen ontvangsten 3,47% 3,52% 3,52% 3,59% 3,52% -0,07%
       Fiscale en parafiscale 2,16% 2,12% 2,22% 2,25% 2,21% -0,04%
               Aanvullende PB 0,73% 0,64% 0,74% 0,79% 0,77% -0,03%
                  Idem, exclusief weerslag inkohieringsritme (*) 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 0,73% -0,03%
               Onroerende voorheffing 1,20% 1,21% 1,19% 1,20% 1,18% -0,02%
               Overige 0,23% 0,27% 0,28% 0,25% 0,27% 0,01%
       Niet-fiscale 1,31% 1,40% 1,30% 1,34% 1,30% -0,03%

     Overgedragen ontvangsten 3,17% 3,14% 3,13% 3,09% 3,13% 0,03%
       Van de Federale Overheid 0,68% 0,65% 0,61% 0,64% 0,65% 0,01%
       Van de Gemeenschappen en Gewesten 2,48% 2,49% 2,52% 2,46% 2,48% 0,02%
       Van de Sociale Zekerheid (**) 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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De ontvangsten van de Lokale Overheden worden eveneens beïnvloed door de 
beslissingen genomen door de federale regering en door de gewesten, ongeacht of het 
gaat over de parameters die het niveau en de evolutie van de overgedragen 
ontvangsten bepalen als over de maatregelen betreffende de PB en de onroerende 
voorheffing. Eerst en vooral leidt de door de federale regering in 2015 goedgekeurde 
taxshift tot een verschuiving van de belasting op arbeid (waarvan de ontvangsten 
gedeeltelijk de begrotingen van de gewesten en van de Lokale Overheden financieren) 
naar de belasting op de consumptie en de kapitaalinkomens (waarvan de ontvangsten 
enkel aan Entiteit I toekomen). Die hervorming beïnvloedt dus de belastbare 
grondslag van de gemeentelijke opcentiemen. Bovendien houdt de gedeeltelijke 
regionalisering van de PB in dat de gemeentelijke aanvullende PB sinds 2015 berekend 
wordt op de som van de federale en de gewestelijke PB. 
 
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing 72 daalden met 0,02 
procentpunt en bedroegen 1,18% bbp in 2017, wat overeenstemt met het laagste niveau 
over de periode 2013-2017. Het grootste deel van de opbrengst van de onroerende 
voorheffing komt ondanks zijn gewestelijk karakter toe aan de steden en de 
gemeenten. De andere fiscale ontvangsten (lokale belastingen 73 zoals de belastingen 
op de drijfkracht, op het parkeren, op de tweede verblijven, op afval, enz.) tonen een 
lichte stijging van 0,01 procentpunt.  
 
De eigen niet-fiscale ontvangsten daalden eveneens ten belopen van 0,03 procentpunt 
bbp. Die ontvangstencategorie groepeert de inkomsten uit de prestaties van de Lokale 
Overheden (aansluitingen van gebouwen, doorgangsrechten voor het gebruik van de 
openbare ruimte, diensten aan de bevolking) en de inkomens uit vermogen 
(dividenden, ontvangen intresten, geïnde huurgelden). 
 
De door de Federale Overheid overgedragen ontvangsten, die de financiering beogen 
van specifieke opdrachten, zijn met 0,01 procentpunt bbp gestegen in 2017. Die 
evolutie is grotendeels toe te schrijven aan de toename van de drie hierna toegelichte 
federale dotaties. 
 

                                                 
72  Die opcentiemen (2,5% in Vlaanderen, 1,25% in Wallonië en 1,25% in Brussel) worden geheven op 

de basisheffing van het gewest (kadastraal inkomen vermenigvuldigd met het percentage van de 
gewestelijke grondbelasting) en variëren volgens de belastingregels van de steden, gemeenten en 
van de provincies.  

73  De samenstelling van de specifieke lokale fiscaliteit per belastingcategorie kan volgens de analyses 
van Belfius van de lokale begrotingen van 2017, variëren volgens de gemeenten. Ter illustratie, de 
soort lokale belasting die de belangrijkste ontvangsten voortbrengt, wordt voor de Waalse 
gemeenten gevormd door de belastingen op de prestaties inzake reinheid, voor de Vlaamse 
gemeenten door de belastingen op de economische activiteiten en voor de Brusselse gemeenten 
door de belastingen op het vermogen. 
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De overdrachten naar de politiezones zijn in het bijzonder gestegen door de verhoging 
van de subsidie voor de financiering van het eindeloopbaanstelsel van de lokale politie 
die aanving vanaf 2016 en de dotatie aan de politiezones binnen het kader van saldo 
van het sociale zekerheidsfonds. Hun totale toename bedroeg bijna 0,01 procentpunt 
bbp.  
 
De aan de OCMW’s gestorte dotatie voor het recht op sociale integratie steeg met 0,03 
procentpunt bbp in 2017. Het gemiddelde aantal maandelijks begunstigden van 
middelen voor sociale integratie (‘leefloon’) steeg van 127.153 tot 139.871 tussen 2016 
en 2017. 74 Bovendien werd de toelage opnieuw aangepast door een stijging van de 
gemiddelde maandelijkse steun75, die steeg van 500,24 in 2016 tot 545,02 euro in 2017. 
Hierbij werd rekening gehouden met de indexaanpassing, vanaf 1 september 2017, en 
de welvaartsaanpassing op 1 september 2017.  
 

Tabel 44 
Toelage voor het recht op leefloon & Evolutie van het gemiddeld maandelijks aantal 

gerechtigden op een leefloon (LL) 

 
Bron:  Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor de begrotingsjaren 2014 à 2018 

(POD Maatschappelijke integratie, strijd tegen de armoede en sociale economie) & Statistisch 
Bulletin van de POD Sociale Integratie van maart 2018 (de gegevens voor 2017 komen overeen 
met de eerste tien maanden van het jaar en het verloop werd berekend in vergelijking met 
dezelfde periode in het jaar 2016), Berekeningen Secretariaat HRF. 

 

                                                 
74  Sinds 1 december 2016 hebben tevens de personen onder subsidiaire bescherming recht op sociale 

integratie (leefloon). Binnen dit kader werd rekening gehouden met een gemiddelde van 4567 
personen die maandelijks een gemiddelde kost van 835,37 euro vertegenwoordigen. 

75  Die toelage wordt jaarlijks berekend door het aantal gerechtigden te ramen (in functie van de 
gemiddelde groei in het verleden) en de maandelijkse kost van de toegekende steun. De toelage is 
dus gelijk aan het product van de jaarlijkse kost en het aantal gerechtigden, waaraan een 
vergoeding voor de personeelskosten wordt toegevoegd. 

2013 2014 2015 2016 2017
In miljoen euro 719,0 774,8 743,8 873,9 1026,8
In % bbp 0,18% 0,19% 0,18% 0,21% 0,23%
Jaarlijkse evolutie (% bbp) 0,01% -0,01% 0,03% 0,03%
Gemiddeld maandelijks aantal leefloners 99 112 102 790 116 244 127 153 139 871
Jaarlijkse evolutie (% groeivoet) 3,7% 13,1% 9,4% 10,0%
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Ondanks de gunstige evolutie van bepaalde federale dotaties, is het interessant om de 
achteruitgang met 0,01 procentpunt bbp te benadrukken van de toelage voor het recht 
op maatschappelijke dienstverlening (eveneens genoemd dotatie voor de opvang van 
vluchtelingen 76). Juist zoals de dotatie voor het leefloon, wordt die dotatie jaarlijks 
geraamd door het aantal gerechtigden te berekenen (in functie van de gemiddelde 
groei in het verleden) en de maandelijkse kost van de toegekende steun. Op basis van 
de cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, 
daalde het aantal vluchtelingen (exclusief aanvragen voor hervestiging en 
overbrenging) dat een asielaanvraag indiende bij de Belgische Dienst 
Vreemdelingenzaken licht in vergelijking met het vorige jaar, namelijk 17.537 
personen in 2017 tegenover 18.710 personen in 2016. De vastgestelde daling wordt 
eveneens verklaard door de uitvoering van de tweede fase van het « MediPrima 77 » 
project voor medische kosten, dat een doeltreffender beheer van de middelen toelaat. 
 

Tabel 45 
Toelage voor het recht op maatschappelijke dienstverlening 

 
Bron: Verantwoording van de Algemene Uitgavenbegroting voor de begrotingsjaren 2014 à 2018 

(POD Maatschappelijke integratie, strijd tegen de armoede en sociale economie), Berekeningen 
Secretariaat HRF. 

 
De door de Gemeenschappen en Gewesten overgedragen middelen, die voor een groot 
deel bestaan uit de gemeentefondsen, vormen het voornaamste deel van de door de 
Lokale Overheden ontvangen overdrachten. De inkomensoverdrachten vormen 35% 
van hun effectieve totale ontvangsten. In 2017 is het aandeel ervan in het bbp voor 
gans België toegenomen met 0,02 procentpunt. Dit verloopt wordt bijna volledig 
verklaard door de toename van de door de Vlaamse Gemeenschap overgedragen 
ontvangsten. 
 

                                                 
76  Deze toelage komt overeen met de deelname van de staat in de steun die wordt door OCMW’s 

wordt verleend aan behoeftige Belgen en buitenlanders die niet ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister.  

77  Zoals wordt toegelicht op de website van de POD Sociale integratie, is « MediPrima » een 
informaticasysteem dat het elektronisch beheer van de beslissingen van OCMW’s over het op zich 
nemen van medische hulp mogelijk maakt. 

2013 2014 2015 2016 2017
In miljoen euro 344,3 282,7 170,3 161,4 108,7
In % bbp 0,09% 0,07% 0,04% 0,04% 0,02%
Jaarlijkse evolutie (% bbp) -0,02% -0,03% 0,00% -0,01%
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Rekening gehouden met de stabiliteit van de financieringsmechanismen van de 
gemeentefondsen 78, betreft de waargenomen stijging waarschijnlijk de andere 
toelagen. We stellen eveneens vast dat de investeringssteun in 2017 stabiel blijft in % 
bbp maar uitkwam op het laagste niveau over de periode 2013-2017 (0,18 % bbp). 
 

Tabel 46 
Detail van de overdrachten van de G&G naar de Lokale Overheden (in % bbp) 

 
Noot:  Wegens afrondingen kan het totaal van de rubrieken afwijken van de som van de 

verschillende bestanddelen. 
Bron:  INR april 2018, berekeningen HRF. 
 
 

2.4.3 De primaire uitgaven 
De primaire uitgaven van de Lokale Overheden bestaan vooral uit bezoldigingen, die 
de bezoldigingen bevatten van de administraties maar ook van de politiezones, de 
OCMW’s (exclusief ziekenhuizen en rustoorden) en van de eenheden van de publieke 
sector die geïntegreerd zijn in de ruime perimeter van de overheid (zoals diverse 
intercommunales). Daarna volgen de aankopen van goederen en diensten, de 
investeringen en de sociale uitkeringen. 
 

                                                 
78  De toekenningsmechanismen van de middelen van de gemeentefondsen zijn eigen aan elk gewest, 

maar in het algemeen stelt men een indexering vast van die middelen boven de evolutie van de 
consumptieprijsindex, zodat die overdrachten afkomstig van de voogdijoverheid in het algemeen 
tamelijk stabiel zijn in % bbp in de verschillende gewesten. 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Inkomensoverdrachten 2,28% 2,26% 2,31% 2,28% 2,30% 0,02%
Vlaamse Gemeenschap 1,17% 1,15% 1,17% 1,15% 1,17% 0,02%
Franse Gemeenschap 0,49% 0,49% 0,48% 0,47% 0,46% 0,00%
Duitstalige Gemeenschap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
Waals Gewest 0,47% 0,46% 0,49% 0,49% 0,49% 0,00%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,12% 0,13% 0,14% 0,15% 0,15% 0,00%
Franse Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

Investeringsbijdragen 0,21% 0,23% 0,22% 0,18% 0,18% 0,00%
Vlaamse Gemeenschap 0,08% 0,08% 0,08% 0,06% 0,07% 0,01%
Franse Gemeenschap 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00%
Duitstalige Gemeenschap 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Waals Gewest 0,10% 0,11% 0,09% 0,08% 0,08% 0,00%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,02% -0,01%
Franse Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Tabel 47 
Samenstelling van de finale primaire uitgaven van de Lokale Overheden (in % bbp) 

 
(*) De correctie voor de investeringscyclus van de Lokale Overheden wordt berekend op basis 

van de afwijking van de investeringen (exclusief verkopen van bestaande materiële activa) ten 
opzichte van de trend berekend volgens de Hodrick-Prescott-methode. 

Noot:  Wegens afrondingen kan het totaal van de rubrieken afwijken van de som van de 
verschillende bestanddelen. 

Bron:  INR april 2018, berekeningen HRF. 
 
In 2016 zijn de finale primaire uitgaven van de Lokale Overheden met 
0,08 procentpunt bbp gestegen en bereikten ze een niveau van 6,42% bbp.  
 
De belangrijkste verklarende factor voor de toename van de finale primaire uitgaven 
ligt bij de toename van de investeringsratio op het einde van de gemeentelijke 
bestuursperiode (+0,08 procentpunt bbp), gevolgd door de aankopen van goederen en 
diensten (+0,02 procentpunt bbp), de sociale prestaties (+0,01 procentpunt bbp) en de 
lopende overdrachten (+0,01 procentpunt bbp). Tegelijk kan een vermindering bij de 
bezoldigingen en de subsidies aan bedrijven worden vastgesteld.  
 
De kapitaaluitgaven stegen in 2017 met 0,11 procentpunt bbp, waarvan 
0,08 procentpunt bbp toe te schrijven is aan de daling van de investeringen van de 
Lokale Overheden. De investeringen van de Lokale Overheden vormden in 2017 33% 
van de investeringen van de Gezamenlijke Overheid (tegenover 30% in 2016 en 36% 
in 2013). De voor het cyclisch effect van de gemeentelijke bestuursperiode 
gecorrigeerde investeringsuitgaven vertoonden een geringe stijging (0,01 procentpunt 
bbp), die evenwel benadrukt dat de investeringen licht hoger zijn dan hetgeen 
verwacht kan worden op het einde van een electorale cyclus, ondanks een afname van 
de investeringssteun van de Gemeenschappen en Gewesten.  
 

2013 2014 2015 2016 2017 2016-2017
Finale primaire uitgaven 6,75% 6,68% 6,42% 6,34% 6,42% 0,08%

     Bezoldigingen 3,78% 3,79% 3,69% 3,68% 3,63% -0,06%
          Lonen 2,81% 2,82% 2,68% 2,69% 2,64% -0,05%
          Sociale premies t.l.v. de werkgevers 0,97% 0,97% 1,01% 0,99% 0,99% 0,00%

     Aankopen van goederen en diensten 1,20% 1,19% 1,13% 1,14% 1,16% 0,02%

     Sociale uitkeringen, waaronder 0,47% 0,43% 0,42% 0,45% 0,46% 0,01%
         Leefloon 0,21% 0,22% 0,25% 0,27% 0,28% 0,00%
         Pensioenen 0,10% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00%

     Subsidies aan bedrijven 0,17% 0,21% 0,19% 0,17% 0,15% -0,02%

     Inkomensoverdrachten 0,21% 0,21% 0,18% 0,18% 0,19% 0,01%

     Kapitaaluitgaven 0,92% 0,85% 0,81% 0,73% 0,84% 0,11%
     Investeringen 0,87% 0,80% 0,75% 0,69% 0,77% 0,08%
        Idem, exclusief investeringscyclus (*) 0,85% 0,78% 0,78% 0,79% 0,80% 0,01%
     Overige kapitaaluitgaven 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,07% 0,03%
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Tegelijk moet worden opgemerkt dat het verloop van de huidige verkiezingscyclus 
verschilt van de cycli die in het recente verleden opgetekend werden. Zoals uit Grafiek 
17 blijkt, was de terugval in investering vanaf 2012 (laatste verkiezingsjaar) bijzonder 
uitgesproken om in 2016 hun laagste niveau te bereiken. De overheidsinvesteringen 
stijgen dus in 2017, maar blijven onder het niveau dat in aanloop naar voorgaande 
verkiezingsjaren geobserveerd werd (1999, 2005 en 2011).79 
 

Grafiek 17 
Verloop van de overheidsinvesteringen van Lokale Overheden 

 
Bron:  INR april 2018, berekeningen HRF. Investeringen zijn exclusief de verkopen van bestaande 

materiële activa. De trend werd berekend volgens de Hodrick-Prescott-methode. 
 
De ratio van de bezoldigingen daalde verder in 2017 (-0,06 procentpunt bbp) ondanks 
de inwerkingtreding van de hervorming van de pensioenen van de Lokale Overheden 
in 2011 80 en de optrekking van de sociale bijdragevoeten die eruit voortvloeien. 
 

                                                 
79  Zie ‘De financiën van de lokale overheid in België ‘ (Coppens et al; NBB Economisch Tijdschrift; 

juni 2018). 
80  Krachtens de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de 

pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten. Voor meer details daaromtrent, zie het verslag van de Afdeling over de 
financiën van de Lokale Overheden (maart 2014). 
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Deze daling kan, onder andere, verklaard worden door de stabilisatie van het aantal 
personeelsleden berekend in voltijdse equivalenten 81 (via de niet-vervanging van het 
personeel dat op pensioen gaat, het einde van de contracten van bepaalde duur, de 
outsourcing van bepaalde diensten en zelfs via afdankingen in een bepaald aantal 
gevallen) en aan de afname van het aantal vast benoemde personeelsleden 82. Tevens 
werden verschillende honderden personen overgeheveld van de Lokale Overheden 
naar het Gewest binnen het kader van de provinciehervorming in het Vlaamse Gewest. 
 
Tot slot stijgen de sociale uitkeringen met 0,01 procentpunt bbp in 2017, wat voor 
ongeveer de helft verklaard kan worden door de toename van de uitgaven voor het 
leefloon en pensioenen. Dit kan onder meer verklaard worden door een uitbreiding 
van de opdrachten van de OCMW’s onder invloed van demografische ontwikkelingen 
en de toename van het aantal leefloon gerechtigden met 11% (waarvan +2,8% 
verklaard kan worden door begunstigde vluchtelingen 83 en +4,1% door de integratie 
van personen onder subsidiaire bescherming). Merk tevens op dat het aandeel van de 
van de Gemeenschappen en Gewesten ontvangen overdrachten (incl. de overdrachten 
naar de OCMW’s) in het bbp niet steeg, buiten in de Vlaamse gemeenschap (zie Tabel 
46), ondanks de stijging van de uitgaven van de OCMW’s.  
 

                                                 
81  Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 

Overheidsdiensten, waren er in het vierde trimester van 2017 275.417 voltijdse equivalenten 
tegenover 284.411 in 2016.  

82  Nog steeds volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 
Overheidsdiensten waren er in 2016 103.533 vastbenoemde personeelsleden die bijdroegen tot het 
Gesolidariseerd Pensioenfonds, tegenover 133.292 in 2012. De verlaging van het aantal 
vastbenoemde personeelsleden betekent dat de Lokale Overheden hun basisbijdragevoet verlagen. 
Hun loonmassa daalt immers in het jaar ‘t’ maar hun eigen pensioenverhouding (d.w.z. de 
pensioenlast gedeeld door de loonmassa) stijgt, wat een verhoging veroorzaakt van hun 
responsabiliseringsbijdrage in ‘t+1’. 

83  Deze lichte groei werd niettemin meer dan gecompenseerd door de afname van het aantal 
gerechtigden van het equivalente recht op maatschappelijke dienstverlening met -29,7% in 2017 
(evolutie berekend door de POD Maatschappelijke Integratie op basis van de eerste 7 maanden van 
het jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2016) omwille van de beperkingen op het vlak van 
asiel en immigratie. 
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De evolutie van het aantal gerechtigden op een leefloon kan ook beïnvloed zijn door 
talrijke structurele factoren. De POD Maatschappelijke Integratie toonde in zijn 
Statistisch Tijdschrift 2016 duidelijk de weerslag aan van volgende discretionaire 
beleidsmaatregelen op de lokale financiën: de weigering van het recht op een 
inschakelingsvergoeding als gevolg van het niet bewijzen van een actieve deelname 
aan een aanbod van een individueel inschakelingstraject, de DISPO-procedure die de 
gerechtigden op een inschakelingsuitkering uitsluit in geval van niet-activering van 
het zoekgedrag naar werk, de verlenging tot een jaar van de duur van de 
beroepsinschakelingstijd voor de nieuwe werkzoekenden en de beperking in de tijd 
van het recht op een inschakelingsuitkering (in werking getreden op 1 januari 2015). 
Er kunnen dus sterke gelijkenissen worden vastgesteld tussen de evolutie van het 
aantal begunstigden van een leefloon en het aantal werkzoekenden.  
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3 BEGROTINGSREALISATIES 2017 TEN OPZICHTE VAN DE 
BESTAANDE BEGROTINGSREGELS 

In dit deel van het advies worden de voor 2017 opgetekende begrotingsresultaten 
geanalyseerd aan de hand van de verschillende begrotingsregels die van toepassing 
zijn. Ten eerste zijn de regels van Stabiliteits- en Groeipact (SGP) van toepassing op de 
Gezamenlijke Overheid. De naleving van deze criteria wordt toegelicht in deel 3.1 
hieronder. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten uit de Spring Forecast 2018 van 
de Europese Commissie (EC) (tenzij anders vermeld) en de analysedocumenten die de 
EC uitbracht binnen het kader van het Europees Semester 2018 84. 
 
Ten tweede zijn de verschillende overheden, die samen de Gezamenlijke Overheid 
vormen, ook gebonden aan de nationale begrotingsregels. Op basis van de 
coördinatieprocedure die is overeengekomen in het Samenwerkingsakkoord van 13 
december 2013, worden de begrotingsdoelstellingen in principe vastgelegd door het 
Overlegcomité. Aangezien het Overlegcomité in 2017, net als in voorgaande jaren, 
enkel akte nam van het Stabiliteitsprogramma kan de Afdeling haar nationale 
evaluatieopdracht echter niet vervullen. Deze problematiek wordt omstandig 
toegelicht in deel 3.2. Door de Afdeling werd evenwel een illustratieve oefening 
gemaakt, beperkt tot op het niveau van de grote subsectoren. 
 
 

3.1 Evaluatie volgens de regels van het Stabiliteits- en Groeipact 
door de Europese Commissie 

Sinds de afsluiting van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit 
Procedure of EDP) in juni 2014 is het preventieve luik van het Stabiliteits- en Groeipact 
(SGP) van toepassing op België. Bij het niet-respecteren van de criteria van dit luik 
bestaat de mogelijkheid dat de Raad een procedure bij significante afwijking kan 
opstarten. Het feit dat België onderworpen is aan het preventieve luik, neemt echter 
niet weg dat nog steeds wordt gemonitord of de referentiewaarden m.b.t. het 
begrotingstekort of de schuldgraad (het zogenaamde corrigerend luik) niet worden 
overschreden. Indien dergelijke overschrijding wordt vastgesteld, heeft de Raad de 
mogelijkheid een nieuwe EDP te openen. 
 
                                                 
84  Te raadplegen via de website van DG ECFIN:  
- Assessment of the 2018 Stability Programme for Belgium (23.05.2018, note prepared by DG ECFIN): 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/01_be_sp_2018_assessment_revised.pdf. 
- Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty – Belgium (23.05.2017, report from the 

Commission): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_429_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/01_be_sp_2018_assessment_revised.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_429_en.pdf
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De volgende paragrafen toetsen de Belgische begrotingsresultaten in 2017 aan de 
criteria van het preventief en corrigerend luik van het Europees begrotingskader. 
 
 

3.1.1 Het preventieve luik van het SGP 

3.1.1.1 Basisprincipes van het begrotingstoezicht binnen het preventieve luik 

3.1.1.1.1 Vereisten 
Indien het structureel begrotingssaldo van een lidstaat het niveau van de doelstelling 
op middellange termijn (Medium Term Objective of MTO) nog niet heeft bereikt, 
voorziet het preventieve luik dat er jaarlijks een aanpassing moet worden geleverd tot 
dit wel het geval is. De voor 2017 geldende MTO van België is het structureel 
evenwicht 85 en in dat jaar was deze nog niet bereikt.  
 
Het aanpassingspad naar de MTO wordt in eerste instantie gedefinieerd in termen van 
de vereiste verbetering van het structureel begrotingssaldo (∆SB). Voor 2017 beval 
de Raad voor België een minimale structurele verbetering van minstens 0,6% bbp aan. 
Deze structurele verbetering is vereist omdat België een hoge schuldgraad heeft (> 60% 
bbp) en de huidige stand van de conjunctuur als normaal wordt beschouwd.  
 
De vereiste ∆SB wordt vervolgens ook vertaald naar een maximaal toegelaten 
uitgavengroei van een uitgavenaggregaat dat dicht aansluit bij de primaire uitgaven 
(zie deel 3.2 voor meer details). Dit betreft het zogenaamde uitgavencriterium of de 
expenditure benchmark. Deze maximale uitgavengroei mag overschreden worden, 
zolang dat de overschrijding gecompenseerd wordt door discretionaire maatregelen 
aan de ontvangstenzijde. In die zin wordt enkel een limiet opgelegd aan de netto 
uitgavengroei. De voor 2017 gevraagde structurele verbetering vertaalde zich in een 
maximale netto primaire reële uitgavengroei van -0,01%. 
 

                                                 
85  Tot en met 2016 was de MTO vastgelegd op een structureel overschot van 0,75% bbp. De EC maakte 

een driejaarlijkse herziening van de minimale MTO in 2016. Als gevolg van de structurele 
pensioenhervormingen en de herziening van de demografische vooruitzichten heeft de Europese 
Commissie een minimale MTO voor België berekend van -0,5% bbp voor de periode 2017-2019. De 
Belgische federale regering heeft in haar Stabiliteitsprogramma’s van april 2016, 2017 en 2018 de 
MTO vastgesteld op het niveau van het structurele evenwicht, op basis van de aanbeveling van de 
Afdeling met het oog op een voldoende snelle reductie van de overheidsschuld. 
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Tot slot is het belangrijk op te merken dat het SGP elke lidstaat toestaat om tijdelijk af 
te wijken van zijn aanpassingstraject naar de MTO wanneer uitzonderlijke 
gebeurtenissen zich voordoen. Die gebeurtenissen moeten zich buiten de wil van de 
regering voordoen en een aanzienlijke weerslag hebben op de overheidsfinanciën. De 
tijdelijke afwijking mag evenmin de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
middellange termijn 86 in het gedrang brengen. Het bedrag van de in aanmerking te 
nemen uitgaven wordt ex post bepaald op basis van de waargenomen gegevens. 
 
Voor 2017 heeft de Belgische regering de toepassing van de flexibiliteitsclausule 
aangevraagd voor de uitzonderlijke veiligheidsuitgaven binnen het kader van de strijd 
tegen het terrorisme. Door de EC werd de bijkomende impact hiervan vastgesteld op 
0,02% bbp in 2017. Dit brengt de voor 2017 gevraagde structurele verbetering terug tot 
0,58% bbp (in de plaats van 0,60% bbp) en laat een beperkte netto primaire reële 
uitgavengroei van 0,03% toe (in de plaats van -0,01% bbp) 87. 
 

3.1.1.1.2 De vaststelling van een significante afwijking op basis van een globale evaluatie 
De EC gaat in haar evaluatie na of er een significante afwijking bestaat ten opzichte 
van de vereisten voor elk criterium van het preventieve luik. Dit onderzoek heeft 
betrekking op het voorgaande jaar (in dit geval 2017), alsook op twee voorgaande jaren 
samen beschouwd (in dit geval 2016 en 2017). Het is dus mogelijk dat er geen 
significante afwijking wordt vastgesteld over een enkel jaar, maar wel over twee 
opeenvolgende jaren samengenomen. 
 
Een afwijking wordt als significant beschouwd als die ten minste 0,5% bbp op jaarbasis 
of gemiddeld ten minste 0,25% bbp over twee jaar bedraagt. Bij het uitgavencriterium 
berekent de EC de weerslag van de afwijking op het begrotingssaldo. De afwijking bij 
de uitgaven moet dus worden uitgedrukt in percentage bbp om na te gaan of die al 
dan niet significant is.  
 
Een procedure bij significante afwijking kan enkel ex-post worden opgestart, wanneer 
de EC vaststelt dat er een significante afwijking bestaat. Alvorens over te gaan tot een 
eventuele vaststelling maakt de EC telkens een grondige analyse van de twee criteria 
in het kader van een globale evaluatie (‘overall assessment’) indien er sprake is van een 
afwijking voor minstens één van de criteria.  
 

                                                 
86  Artikel 5(1) en artikel 6(3) van verordening Nr. 1466/97. De uitzonderlijke gebeurtenissen kunnen 

bovendien ingeroepen worden als een verzachtende factor bij het onderzoek naar de noodzaak om 
een procedure bij buitensporige tekorten op te starten. 

87  Voor een gedetailleerde uitleg van de toepassing van de flexibiliteitsclausule in het preventieve 
luik, zie het Advies van de Afdeling van juli 2016 (bijlage 7.9). 
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Om de finale conclusie van de evaluatie te ondersteunen wordt het signaal van elke 
indicator grondig bestudeerd. De twee indicatoren van het preventieve luik zijn 
conceptueel nauw verwant, maar het signaal betreffende de naleving van de 
gevraagde inspanning stemt niet altijd overeen. In het geval van uiteenlopende 
signalen tussen beide indicatoren identificeert de EC de indicator die het best de 
oriëntatie van het onderliggende begrotingsbeleid weergeeft. 
 
In de paragrafen hierna wordt achtereenvolgens het uitgavencriterium (deel 3.1.1.2.), 
de evolutie van het structureel begrotingssaldo (deel 3.1.1.3) en ultiem de globale 
evaluatie op basis van beide criteria (deel 3.1.1.4) besproken voor 2017 en de periode 
2016-2017. 
 
 

3.1.1.2 Indicator 1: het uitgavencriterium 
In het Europees uitgavencriterium worden aan de geobserveerde overheidsuitgaven 
een aantal specifieke correcties aangebracht alvorens de uitgavengroei wordt bepaald. 
Tabel 48 illustreert de berekening van het beschouwde uitgavenaggregaat en de 
groei ervan voor 2017. 
 

- De beschouwde uitgaven houden geen rekening met de rentelasten (om zo de 
primaire uitgaven te bekomen), de uitgaven in verband met volledig door 
Europese fondsen gefinancierde programma’s en de cyclische 
werkloosheidsuitgaven. Bovendien worden investeringspieken uitgevlakt door 
de investeringsuitgaven in het jaar zelf te vervangen door het gemiddelde van 
de nationaal gefinancierde overheidsinvesteringen over vier jaar. Op basis van 
dit gecorrigeerde uitgavenaggregaat wordt de groei in nominale termen 
berekend (lijn %(7)). 
 
Vervolgens wordt deze groei gecorrigeerd voor de budgettaire impact van one 
offs langs de uitgavenzijde (lijn %(9)). 
 

- Een overschrijding van de uitgaven ten opzichte van de toegelaten groei kan 
worden gecompenseerd via het nemen van discretionaire maatregelen langs 
ontvangstenzijde. Bij de bepaling van de inkomsten die volgen uit 
discretionaire maatregelen wordt tevens abstractie gemaakt van de impact van 
one offs langs ontvangstenzijde (lijn (12)). 
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- Tot slot kan de netto uitgavengroei van het nominale gecorrigeerde 
uitgavenaggregaat worden bepaald (lijn (13)). Via de bbp-deflator kan dit 
worden omgezet in reële termen (lijn (15)) om een vergelijking met de 
toegelaten uitgavengroei mogelijk te maken 88. 

 
Tabel 48 

Bepaling van de netto uitgavengroei in reële termen (in  miljard euro of in %) 

 
Bron:  AMECO, Spring Forecast 2018 en eigen berekeningen van het Secretariaat. 
Lijn:  

(7)=(1)-(2)-(3)-(4)+(5)-(6) (13)t=[(9)t-(12)t-(9)t-1]/(9)t-1 
(9)=(7)+(8) (15)=[1+(13)]/[1+(14)]-1 
(12)=(10)-∆(11)  

 
Op basis van de gegevens uit de Spring Forecast 2018 van de EC bedroeg de netto reële 
groei van de gecorrigeerde primaire uitgaven 0,97% in 2017, terwijl de norm (na 
toepassing van de flexibiliteitsclausule) een reële groei van 0,03% was. Indien de 
budgettaire impact van de afwijking tussen beide groeivoeten wordt uitgedrukt in 
% bbp, bedroeg de negatieve afwijking -0,45% bbp in 2017. Deze afwijking blijft 
hiermee (nipt) onder de drempelwaarde van -0,5% bbp. 
 

                                                 
88  De toegestane groeivoet van de uitgaven wordt berekend op basis van een reële variabele, namelijk 

de potentiële groeivoet van de economie op middellange termijn. 

2016 2017
(i) Uitgavencomponent 

Totale overheidsuitgaven (1) 225,2 229,0
Rentelasten (2) 12,1 10,8
Overheidsuitgaven volledig gedekt door EU-fondsen (3) 0,4 0,4
Overheidsinvesteringen (nationaal gefinancierd) (4) 9,3 9,7
Gemiddelde overheidsinvesteringen (nationaal gefinancierd) (5) 9,3 9,4
Cyclische werkloosheidsuitgaven (6) 0,5 0,0
Gecorrigeerde uitgavenaggregaat (7) 212,2 217,6

p.m. % groei (2016-2017) %(7) 2,54%

One offs langs uitgavenzijde (8) -1,0 -0,2
Gecorrigeerde uitgavenaggregaat, excl. one offs (9) 211,2 217,4

p.m. % groei (2016-2017) %(9) 2,92%

(ii) Inkomstencomponent
Discretionaire inkomstenmaatregelen (10) 2,1

waarvan lopende inkomsten 2,2
waarvan ontvangen kapitaaloverdrachten -0,1

One offs langs inkomstenzijde (11) 0,8 2,0
∆ (2016-2017) ∆11 1,2

Discretionaire inkomstenmaatregelen, excl. one offs (12) 0,9

(iii) Bepaling van de netto uitgavengroei 
Netto-uitgavengroei in nominale termen (13) 2,49%

Bbp-deflator (gemiddelde 2017 uit SF en AF2016) (14) 1,50%
Netto uitgavengroei in reële termen (15) 0,97%
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Over de periode 2016-2017 89 bedroeg de gemiddelde negatieve afwijking ten opzichte 
van de referentiewaarde -0,51% bbp. Deze afwijking is significant; de drempelwaarde 
van 0,25% bbp werd immers overschreden. 
 

Tabel 49 
Evaluatie van de naleving van het preventieve luik - uitgavencriterium 

 
Bron:  AMECO, Spring Forecast en 2017 2018 en eigen berekeningen van het Secretariaat. 
(*) Systematisch gecorrigeerd voor de impact van one-offs (EFC-akkoord van december 2016) 90. 
 
 

3.1.1.3 Indicator 2: de evolutie van het structureel saldo 
Volgens de ramingen van de Spring Forecast 2018 is het structureel saldo in 2017 
verbeterd met 0,83% bbp. Ten opzichte van de door de Raad gevraagde verbetering, 
gecorrigeerd voor de flexibiliteitsclausule, van 0,58% bbp bestaat er een positieve 
afwijking van 0,25% bbp. 
 
Over de periode 2016-2017 91 was er een negatieve afwijking van gemiddeld -0,07% 
bbp ten opzichte van de gecorrigeerde vereiste verbetering. De afwijking is niet 
significant, omdat de drempelwaarde van 0,25% bbp niet werd overschreden. 
 

                                                 
89  Conform de benadering van de EC is de afwijking in 2016 constant gehouden op het niveau van 

de in de Spring Forecast 2017 genoteerde realisaties. 
90  Improving the predictability and transparency of the SGP: A stronger focus on the expenditure benchmark 

in the preventive arm. 
91  Conform de benadering van de EC is de afwijking in 2016 constant gehouden op het niveau van 

de in de Spring Forecast 2017 geraamde realisaties. 

2016
SF17 geen flex. met flex.

PREVENTIEF LUIK
p.m. MTO 0,75% 0% 0%

(1) Indicator 1: de netto uitgavengroei
Referentiewaarde (variatie t.o.v. t-1) 0,23% -0,01% 0,03%

Netto uitgavengroei (EC-methodologie*, variatie t.o.v. t-1) 1,69% 0,97% 0,97%

1-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,56% -0,47% -0,45%
p.m. drempelwaarde (-0,50% bbp)

Gemiddelde 2-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,52% -0,51%
p.m. drempelwaarde (-0,25% bbp)

2017
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Tabel 50 
Evaluatie van de naleving van het preventieve luik – structureel saldo 

 
Bron:  AMECO, Spring Forecast 2018 en eigen berekeningen van het Secretariaat. 
 
 

3.1.1.4 Conclusie van de globale analyse 
Gegeven het verschillende signaal van beide indicatoren heeft de EC een aantal 
factoren onderzocht om te komen tot een conclusie omtrent het al dan niet bestaan 
van een significante afwijking.  
 
Ten eerste wordt de evolutie van het structureel begrotingssaldo beïnvloed door de 
daling van de rentelasten (nl. -0,2% bbp in 2016 en -0,4% bbp in 2017). De evolutie van 
de rentelasten heeft geen invloed op het signaal van het uitgavencriterium aangezien 
hier een concept dat nauw aansluit bij de primaire uitgavengroei centraal staat. 
Aangezien de daling van de rentelasten buiten de directe controle van de regering 
wordt beschouwd, geeft, volgens de EC, het signaal van het uitgavencriterium een 
beter beeld van de onderliggende begrotingsinspanning.  

2016
SF17 geen flex. met flex.

PREVENTIEF LUIK
p.m. MTO 0,75% 0% 0%

(2) Indicator 2: evolutie van het structurele saldo (∆SB)
Vereiste structurele verbetering 0,47% 0,60% 0,58%

Flexibliteitsclausule 0,13% 0,00% 0,02%
Aanbeveling van de Raad 0,60% 0,60% 0,60%

Evolutie structurele saldo 0,08% 0,83% 0,83%

1-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,39% 0,23% 0,25%
p.m. drempelwaarde (-0,50% bbp)

Gemiddelde 2-jarige afwijking uitgedrukt in % bbp -0,08% -0,07%
p.m. drempelwaarde (-0,25%)

2017
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Ten tweede wordt het signaal van het uitgavencriterium negatief beïnvloed door de 
hoger dan verwachte inflatie-evolutie (benaderd door de jaarlijkse groei van de bbp-
deflator). Met het oog op de voorspelbaarheid wordt de bbp-deflator die gehanteerd 
wordt voor het omvormen van de nominale uitgavengroei tot één in reële termen, 
telkens vastgelegd in het voorgaande jaar 92. Zowel in 2016 als 2017 bleek de bbp-
deflator echter hoger dan de vooraf vastgestelde bbp-deflator 93. Een onvoorzien 
hogere inflatie resulteert in een vroegere indexering van sociale uitkeringen en lonen 
van het overheidspersoneel en dus hogere uitgaven in de loop van 2017. De EC raamt 
de impact hiervan op 0,2% bbp in 2016 en 0,1% bbp in 2017 94. Indien de gemiddelde 
afwijking ten opzichte van het uitgavencriterium over de periode 2016-2017 
(namelijk -0,51% bbp, zie deel 3.1.1.2) hiervoor wordt gecorrigeerd, blijft deze boven 
de drempelwaarde van 0,25% bbp. De afwijking blijft dus ook na correctie voor deze 
factor significant. 
 
Tot slot bestaat er een substantiële onzekerheid over de omvang van de one offs langs 
inkomstenzijde, welke in het uitgavencriterium in rekening worden gebracht bij de 
bepaling van de discretionaire inkomstencomponent (cf. supra). In 2017 werd een 
aanzienlijke toename van de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting vastgesteld. 
Volgens de EC hangt deze toename in belangrijke mate samen met een verhoging van 
de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen. De aanzienlijke 
toename van de opbrengsten uit de vennootschapsbelasting in 2017 zou in deze optiek 
dus in hoofdzaak een verschuiving zijn van de timing waarop de belasting wordt 
betaald (nl. naar voorafbetalingen in het inkomstenjaar en niet langer een betaling bij 
het moment van inkohieren), waardoor de piek in 2017 als tijdelijk en uitzonderlijk 
kan worden bestempeld. 
 
In haar analyse gaat de EC ervan uit dat in 2017 elke toename van de opbrengst uit de 
vennootschapsbelasting boven de trend van tijdelijke aard is (i.e. een ‘one off’) en zal 
worden gecompenseerd via lagere kohieren in de volgende jaren. 

                                                 
92  Namelijk het gemiddelde van de voor het jaar t voorspelde bbp-deflator in het Autumn Forecast en 

Spring Forecast van het jaar t-1. Vanaf 2018 zal enkel de bbp-deflator van de Spring Forecast van het 
jaar t-1 worden gebruikt voor het jaar t. Bovendien wordt de aanbevolen uitgavengroei voor 2018 
in de in mei 2017 gepubliceerde specifieke landenaanbevelingen bepaald in nominale termen. 

93  Voor 2016 bedroeg de voorspelde deflator 1,0% en voor 2017 1,5%. Op basis van het Spring Forecast 
2018 bedroeg de ‘gerealiseerde’ deflator respectievelijk 1,6% en 1,9%. 

94  Bij de opmaak van de initiële begroting 2017 werd een overschrijding van de spilindex verwacht 
in augustus 2017 (met als gevolg een indexatie van de sociale uitkeringen in september 2017 en de 
lonen van ambtenaren in oktober 2017). De spilindex werd echter reeds overschreden in mei 2017, 
hetzij vier maanden vroeger. 
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Gezien de grote moeilijkheid om het structurele gedeelte van de toename van de 
opbrengst uit de vennootschapsbelasting te kunnen inschatten en bijgevolg dus ook 
de hoogte van de one off, is de EC van oordeel dat niet met een voldoende 
vaststaande zekerheid kan worden beoordeeld of de gezamenlijke overheid voor 
2017 en voor de periode 2016 en 2017 samen beschouwd significant afweek van het 
vereiste aanpassingspad naar de MTO. 
 
 

3.1.2 Het corrigerende luik van het SGP 
De activatie van het corrigerende luik kan op elk ogenblik starten op basis van een 
overschrijding van één van de twee criteria van dit luik. In de eerste plaats mag het 
nominaal vorderingensaldo de kritische drempel van 3% bbp niet overschrijden (het 
tekortcriterium).  
 
Op basis van de Spring Forecast 2018 blijkt dat in 2017 het tekortcriterium wordt 
nageleefd: het nominaal begrotingstekort bedroeg 1,0% bbp wat ruim onder de 3%-
grens valt. Bovendien zou het volgens de vooruitzichten van de EC ook gedurende de 
daaropvolgende jaren beneden deze grens blijven.  
 
Daarnaast mag de schuldgraad niet groter zijn dan 60% bbp of dient deze in 
voldoende mate af te nemen en de referentiewaarde in een bevredigend tempo te 
benaderen (het schuldcriterium). Dit laatste houdt in dat de afwijking tussen de 
schuldgraad en het plafond van 60% bbp gemiddeld over drie jaar jaarlijks met 1/20ste 
moet afnemen, dit volgens een backward looking (retrospectieve) of volgens een forward 
looking (prospectieve) benadering (waarbij al dan niet rekening wordt gehouden met 
de weerslag van de economische cyclus) 95. Het is voldoende dat het schuldcriterium 
in een van die benaderingen wordt nageleefd om te voldoen aan het schuldcriterium.  
 
In de huidige context van een hoge schuldgraad zou in principe het schuldcriterium 
in forward looking benadering het eerst worden gerespecteerd. Om het criterium in de 
forward looking benadering in 2017 respecteren moet de schuldgraad in 2019 (i.e. 
binnen de twee jaar) zich onder de 99,3% bbp bevinden 96. Volgens de prognoses van 
de EC in de Spring Forecast 2018, bedraagt de schuldgraad bij ongewijzigd beleid echter 
100,2% bbp in 2019. Inzake het schuldcriterium bestaat er in 2017 dus een negatieve 
afwijking van -0,93% bbp ten opzichte van de norm in een forward looking benadering.  

                                                 
95  Het schuldcriterium werd geoperationaliseerd door het in eind 2011 in werking getreden Six-pack. 

Het schuldcriterium werd in detail uitgelegd in het Advies van de Afdeling van april 2016 (punt 
1.1.1 in bijlage). 

96  Dit criterium stemt overeen met de hoogte van de schuldgraad in 2019 (nl. 99,3% bbp) indien deze 
over de periode 2016-2018 jaarlijks met 1/20ste van het verschil tussen de schuldgraad en de 60% 
bbp referentiewaarde daalde:  
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Tabel 51 

Evaluatie van de naleving van het corrigerende luik 

 
Bron:  AMECO, Spring Forecast 2018 en eigen berekeningen van het Secretariaat. 
 
Indien één van beide criteria numeriek (prima facie) niet nageleefd werd, maakt de EC 
een rapport op conform artikel 126, paragraaf 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. In dit rapport gaat de EC na of effectief een EDP dient te worden 
geopend. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren. Met 
betrekking tot 2017 werden in het rapport Art 126(3) de volgende factoren onderzocht: 
 

- De eventuele ongunstige economische omstandigheden, onder meer de geringe 
inflatie, die de naleving van de schuldregel veeleisender maken. Waar in 
eerdere Art 126(3) rapporten de lage nominale bbp-groei als een relevante factor 
werd beschouwd, was dit volgens de EC niet langer het geval in 2017 met een 
reële bbp-groei van 1,7% en een inflatie van 1,9% op basis van de bbp-deflator. 
 

- De implementatie van structurele hervormingen om de groei te stimuleren en 
zo bij te dragen tot de verlaging op middellange en lange termijn van de 
schuldgraad. De EC legt de nadruk op de vooruitgang die sinds 2015 is 
verwezenlijkt op het vlak van structurele hervormingen inzake de 
concurrentiekracht, de pensioenen en de fiscaliteit. Via een brief van 9 mei 2018 
bevestigden de Belgische overheden hun engagement tot bijkomende 
hervormingen op het vlak van pensioenen en strategische investeringen. 
 

                                                 
   𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐19 = 60% + 0.95

3
(𝑏𝑏18 − 60%) + 0.952

3
(𝑏𝑏17 − 60%) + 0.953

3
(𝑏𝑏16 − 60%). 

Ofwel op basis van de gegeven de Spring Forecast 2018;  

   99,3% = 60% + 0.95
3

(101,6%− 60%) + 0.952

3
(103,1%− 60%) + 0.953

3
(105,9%− 60%). 

 

2017 2018 2019
CORRIGEREND LUIK
(1) Indicator 1: tekortcriterium
Vorderingensaldo -1,03% -1,09% -1,34%

p.m. drempelwaarde (-3% bbp)
(2) Indicator 2: schuldcriterium

 Schuldgraad 103,12% 101,55% 100,19%
Schuldcriterium

Forward looking 99,26%
Backward looking 101,82%
Cyclically adjusted 102,94%

Afwijking 
Forward looking (t.o.v. schuldgraad t+2) -0,93%
Backward looking (t.o.v. schuldgraad t) -1,30%
Cyclically adjusted (t.o.v. backward looking t) -1,12%
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- De naleving van het aanpassingstraject naar de MTO (preventief luik SGP). 
Omdat de MTO, die specifiek is voor elke lidstaat, rekening houdt met de 
schuldgraad en impliciete verplichtingen, zou de naleving ervan (of de naleving 
van het aanpassingstraject naar de MTO) de houdbaarheid van de schuld op 
middellange termijn moeten verzekeren. Zoals eerder (deel 3.1.1.4) toegelicht is 
de EC van oordeel dat niet met een voldoende vaststaande zekerheid kan 
worden beoordeeld of de gezamenlijke overheid voor 2017 en over de periode 
2016-2017 samen beschouwd significant afweek van het vereiste 
aanpassingspad naar de MTO. 

 
Gegeven dat er onvoldoende robuust bewijs is voor het bestaan van een significante 
afwijking van het aanpassingspad naar de MTO, wordt er voor wat betreft 2017 geen 
EDP geopend voor het niet-respecteren van het schuldcriterium. 
 
Op basis van het Spring Forecast 2018 kan echter worden vastgesteld dat er bij 
ongewijzigd beleid een risico tot significante afwijking bestaat voor 2018 en gemiddeld 
voor 2017-2018 samen beschouwd.  
 
In het verlengde van dit laatste element merkt de EC op dat de verschillende 
Belgische regeringen in de loop van 2018 de nodige maatregelen moeten nemen om 
de naleving van het aanpassingstraject naar de MTO in 2018 te garanderen. Dit zal 
door de EC in de lente van 2019 worden nagegaan op basis van de ex-post data voor 
2018. 
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3.2 Analyse van de begrotingsresultaten 2017 in het nationale 
begrotingskader 

3.2.1 Context: een onmogelijkheid van de Afdeling om haar 
monitoringopdracht uit te voeren 

3.2.1.1 Het ontbreken van goedgekeurde begrotingsdoelstellingen 
Het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 voorziet in een nationaal 
correctiemechanisme dat automatisch wordt geactiveerd indien de Afdeling een 
significante afwijking vaststelt tussen het gerealiseerde begrotingsresultaat en de 
begrotingsdoelstelling van een individuele overheid (art 4, §1-2). 
 
Dit automatisch correctiemechanisme vraagt dat het betrokken overheidsniveau zijn 
afwijking rechtvaardigt en vervolgens de nodige correctiemaatregelen neemt teneinde 
binnen een termijn van 18 maand 97 een eind te maken aan de afwijking. De Afdeling 
moet in dat geval een advies uitbrengen over de omvang van de noodzakelijke 
correctiemaatregelen en moet jaarlijks toezien op de implementatie hiervan (art. 4, §3). 
 
Om haar jaarlijkse monitoringopdracht ten volle te kunnen uitvoeren, moet de 
Afdeling evenwel kunnen beschikken over begrotingsdoelstellingen per 
overheidsniveau die werden vastgelegd volgens de coördinatieprocedure 
beschreven in art. 2, §4 van het Samenwerkingsakkoord. Concreet moet er bij de 
actualisering van het Stabiliteitsprogramma een begrotingscoördinatie plaatsvinden 
tussen de verschillende overheidsniveaus, op basis van een advies van de Afdeling. 
Vervolgens zouden er -in principe- individuele begrotingsdoelstellingen moeten 
worden vastgelegd door een beslissing van het Overlegcomité. De naleving hiervan 
kan vervolgens worden nagegaan door de Afdeling. 
 
Het Overlegcomité van 28 april 2017 heeft echter slechts akte genomen van het 
Stabiliteitsprogramma 2017-2020 zoals ingediend bij de Europese Commissie en heeft 
dus geen doelstellingen per overheidsniveau vastgelegd conform art. 2, §4 van het 
Samenwerkingsakkoord. 
 
Er is in 2017 dus opnieuw geen akkoord tussen de verschillende individuele 
overheden, die samen de gezamenlijke overheid vormen, over de 
begrotingsdoelstelling van de gezamenlijke overheid en de verdeling hiervan over de 
verschillende overheden.  
 

                                                 
97  Eventueel kan op basis van een advies van de Afdeling een langere termijn worden 

gerechtvaardigd, volgens de institutionele en economische realiteit, maar deze mag evenwel niet 
in strijd zijn met een eventuele termijn die de Europese Unie aan België zou opleggen. 
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Ingevolge het ontbreken van formeel goedgekeurde doelstellingen voor 2017 kan 
de Afdeling niet nagaan of deze doelstellingen werden nageleefd en of één, of, 
meerdere entiteiten al dan niet op significante wijze afwijken van hun doelstelling. 
Er is bijgevolg dan ook geen juridische basis, met name formeel goedgekeurde 
doelstellingen per overheidsniveau, die nodig is voor het lanceren van het 
correctiemechanisme in het geval van een significante afwijking. De Afdeling kan haar 
monitoringrol, zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord, dan ook niet uitvoeren.  
 
Sinds de inwerkingintreding van het Samenwerkingsakkoord in 2014 werd er in het 
Overlegcomité nog nooit een akkoord bereikt over individuele begrotings-
doelstellingen. De huidige probleemstelling voor de monitoring van de 
begrotingsrealisaties 2017 is dus vergelijkbaar met deze in de voorgaande jaren. 
 
In continuïteit met de reeds vóór het Samenwerkingsakkoord bestaande traditie van 
monitoring, opteerde de Afdeling er in de adviezen van juli 2015, 2016 en 2017 voor 
om, ondanks de afwezigheid van formele individuele begrotingsdoelstellingen, 
telkens een illustratieve oefening te maken waarin de begrotingsrealisaties 
(respectievelijk 2014, 2015 en 2016) geanalyseerd werden ten opzichte van een 
‘referentie-indicator’. Gezien de zuiver illustratieve aard van deze oefeningen, werd 
door de Afdeling telkens geen uitspraak gedaan over de significantie van eventuele 
afwijkingen. Als referentie-indicator heeft de Afdeling de voorbije jaren beroep gedaan 
op de doelstellingen opgenomen in het Stabiliteitsprogramma (zie Tabel 52 voor een 
overzicht). Op het niveau van de individuele Gemeenschappen en Gewesten moest de 
Afdeling evenwel beroep doen op twee referentie-indicatoren aangezien de optelsom 
van de individuele doelstellingen van de Gemeenschappen en Gewesten niet 
overeenstemde met de nominale doelstelling die volgt uit de geplande structurele 
verbetering op het niveau van het geheel van de Gemeenschappen en Gewesten. 
 
De Afdeling heeft beslist om binnen het kader van dit Advies opnieuw een 
illustratieve oefening te maken. De Afdeling wenst binnen dit kader op te merken 
dat ze zich beperkt tot een vergelijking van de gerealiseerde resultaten met een door 
haar weerhouden referentie-indicator voor 2017 en zich dus niet zal uitspreken over 
een eventuele significante aard van een afwijking. 
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Tabel 52 

Overzicht van de illustratieve evaluaties van de Afdeling (2015-2017) 

 Evaluatie realisaties 2014 
(Advies van juli 2015)  

Evaluatie realisaties 2015 
(Advies van juli 2016)  

Evaluatie realisaties 2016 
(Advies van juli 2017)  

Status van de 
doelstellingen 
afgesproken in 
Overlegcomité? 

Het Stabiliteitsprogramma 
(SP) 2014-2017 is een louter 
indicatief traject (globaal en 
individueel), gezien de 
verkiezingen in mei 2014. Het 
was aan de volgende 
regeringen om een beslissing te 
nemen over de 
begrotingsdoelstellingen 
(Overlegcomité, 30/04/2014). 
Er vond echter geen overleg 
plaats tussen de nieuw 
aangetreden regeringen, 
waardoor er enkel indicatieve 
doelstellingen waren.  

Het Overlegcomité 
(29/04/2015) nam akte van het 
traject in het SP 2015-2018. 

Het Overlegcomité 
(29/04/2016) nam akte van 
het traject in SP 2016-2019.  

Door de Afdeling 
weerhouden 
referentie-
indicator voor de 
evaluatie 
realisaties? 

Illustratieve evaluatie: 
realisaties t.o.v. geplande 
structurele verbetering (∆SB) 
voor 2014 uit het SP 2014-2017 
van april 2014 (= aanbeveling 
van de Afdeling van maart 
2014). 

Illustratieve evaluatie: 
realisaties t.o.v. geplande ∆SB 
voor 2015 uit het SP 2015-
2018 van april 2015 (= 
aanbeveling van de Afdeling 
van maart 2015). 
 
Evenwel bleek dat de 
geplande ∆SB voor het geheel 
van de G&G in deel I van het 
SP niet correspondeerde met 
de optelsom van de eigen 
begrotingsdoelstellingen 
(geformuleerd in termen van 
een nominaal saldo) van de 
individuele G&G, 
gecommuniceerd in deel II 
van het SP. De Afdeling heeft 
er dan voor geopteerd om 
twee referentie-indicatoren te 
hanteren op het niveau van 
de individuele G&G 98. 
 

Illustratieve evaluatie: 
realisaties t.o.v. geplande 
∆SB voor 2016 uit het SP 
2016-2019 van april 2016 
(verschillend van de 
aanbeveling van de 
Afdeling van april 2016). 
 
Een identiek probleem als 
in het SP 2015-2018 m.b.t. 
de individuele G&G: de 
som van de eigen 
doelstellingen 
correspondeert niet met de 
geplande ∆SB voor het 
geheel van de G&G in deel 
I van het SP. De Afdeling 
heeft er dan voor 
geopteerd om bij de 
evaluatie van de 
individuele G&G twee 
referentie-indicatoren te 
hanteren 99. 

Bron: Eigen illustratie op basis van het Advies van juli 2015, juli 2016 en juli 2017. 

                                                 
98 Namelijk, (i) de aanbevolen ∆SB voor 2015 in het advies van de Afdeling van maart 2015, waarvan 

de optelsom correspondeert met het cijfer voor het geheel van de G&G uit deel I van het SP 2015-
2018 en (ii) de structurele verbetering die kan worden afgeleid uit de eigen nominale doelstellingen 
van de G&G, gecommuniceerd in deel II van het SP 2015-2018 (waarvan de optelsom dus niet 
correspondeert met het cijfer voor het geheel van de G&G uit deel I van het SP 2015-2018). 

99 Namelijk, (i) de aanbevolen ∆SB voor 2016 in het advies van de Afdeling van maart 2016 en (ii) de 
structurele verbetering die kan worden afgeleid uit de eigen nominale doelstellingen van de G&G, 
gecommuniceerd in deel II van het SP 2016-2019 (waarvan de optelsom dus niet correspondeert 
met het cijfer voor het geheel van de G&G uit het advies van maart 2016). 
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De Afdeling stelt echter vast dat in het Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) 
elke precisering van de indicatieve begrotingstrajecten van de individuele G&G 
ontbreekt ter onderbouwing van het traject opgenomen voor het geheel van de G&G 
en -in het verlengde hiervan- het traject van de Gezamenlijke Overheid.  
 
Hiermee verschilt de huidige situatie van de eerdere illustratieve oefeningen omdat in 
voorgaande Stabiliteitsprogramma’s (i.e. deze tot en met april 2016) wel nog de 
nominale begrotingsdoelstellingen van de individuele G&G gecommuniceerd 
werden. Er moet echter worden opgemerkt dat de optelsom van deze doelstellingen 
niet correspondeerde met de doelstelling die voor het geheel van de G&G in het 
Stabiliteitsprogramma was opgenomen (zie Tabel 52).  
 
Aangezien in het Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) enkel 
begrotingsdoelstellingen worden gespecifieerd met betrekking tot de Gezamenlijke 
Overheid, Entiteit I, het geheel van de G&G en de Lokale Overheden, beperkt de 
Afdeling de illustratieve beoordeling van de begrotingsrealisaties zich in 2017 
noodgedwongen tot de grote subsectoren. Voor het maken van een illustratieve 
oefening op het niveau van de individuele G&G ontbreekt het de Afdeling immers 
aan een relevante referentie-indicator.  
 
Dit onderstreept nogmaals het belang om in het Overlegcomité tot een akkoord te 
komen over begrotingsdoelstellingen van de individuele overheden, zoals voorzien in 
het Samenwerkingsakkoord. De Afdeling herhaalt dan ook opnieuw haar oproep aan 
de verschillende regeringen om in het Overlegcomité tot een akkoord te komen over 
zowel het globale begrotingstraject als de expliciete verdeling hiervan over de 
individuele overheden (zie ook deel 1.1 van dit Advies). 

 
 

3.2.1.2 De principes van de Afdeling bij de zuiver illustratieve analyse van de 
begrotingsrealisaties 2017 

Via het methodologische Advies van januari 2016 100 werden door de Afdeling een 
aantal principes vastgelegd over hoe de Afdeling de evaluatieopdracht uit het 
Samenwerkingsakkoord concretiseert. Hieronder worden een aantal principes, 
relevant voor de illustratieve evaluatie die volgt, in herinnering gebracht: 
 

                                                 
 
100  “Principes van de Afdeling betreffende haar evaluatieopdracht ingevolge het 

Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 en bepaling van de significante afwijking per 
akkoordsluitende partij” (januari 2016). 
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- Voor wat betreft de kwantitatieve evaluatie van de begrotingsrealisaties wordt 
in de principes van de Afdeling gepreciseerd dat voorlopig de gerealiseerde 
evolutie van het structurele saldo centraal staat 101, zowel op het niveau van de 
Gezamenlijke Overheid als de individuele overheden. 
 

- In lijn met de criteria van het preventieve luik van het SGP zullen door de 
Afdeling zowel de begrotingsrealisaties van het voorbije begrotingsjaar (t-1) als 
de voorbije twee begrotingsjaren (t-2 en t-1 samen beschouwd) worden 
nagegaan. 

 
Bij het nagaan van de gemiddelde naleving over de voorbij twee jaar, hanteert de 
Afdeling sinds het Advies van juli 2016 het principe van bevriezing. In lijn met het 
Europese begrotingstoezicht wordt de begrotingsrealisatie van twee jaar geleden (t-2) 
constant gehouden op de realisatie van dat begrotingsjaar die door de Afdeling werd 
gehanteerd in haar beoordeling gemaakt in t-1. Concreet wordt voor de evaluatie van 
de begrotingsrealisaties in 2016-2017 samen, de afwijking voor 2016 overgenomen uit 
het rapport van de Afdeling van juli 2017. 
 
Als referentie-indicator voor de illustratieve beoordeling van de 
begrotingsrealisaties in 2017 opteerde de Afdeling ervoor om de structurele 
verbetering (∆SB) uit het traject van het Stabiliteitsprogramma 2017-2020 van april 
2017 te weerhouden 102. Deze referentie-indicator wordt enkel gehanteerd op het 
niveau van de Gezamenlijke Overheid en de grote subsectoren (nl. Entiteit I, het geheel 
van de Gemeenschappen en Gewesten en de Lokale Overheden). 
 
Tot slot kan worden opgemerkt dat de voor 2017 weerhouden structurele verbetering 
(uit het Stabiliteitsprogramma 2017-2020) enigszins verschilt van de aanbeveling van 
de Afdeling in haar Advies van maart 2017. Dit verschil wordt verklaard in punt 4 in 
bijlage op het niveau van de grote subsectoren die in het Stabiliteitsprogramma 
gedetailleerd worden (i.e. Entiteit I, geheel van de G&G, Lokale Overheden). 
 

                                                 
101 Hieromtrent moet worden opgemerkt dat het uitgavencriterium door de Afdeling nog niet 

geoperationaliseerd werd (noch op het niveau van de gezamenlijke overheid, noch op het niveau 
van de individuele overheden). Voor de controle van de naleving van het uitgavencriterium op het 
niveau van de gezamenlijke overheid werd in het advies van juli 2016 verwezen naar de evaluatie 
op basis van de EC-cijfers (netto uitgavengroei en toegelaten uitgavengroei). Op vraag van de 
federale minister van Financiën wordt een Belgische toepassing van het Europese 
uitgavencriterium momenteel onderzocht door de Afdeling. 

102  In het Stabiliteitsprogramma 2017 zijn enkel een structurele saldodoelstelling opgenomen m.b.t. de 
Gezamenlijke Overheid, Entiteit I en Entiteit II (Tabel 5, p. 13). De structurele saldodoelstelling 
voor het geheel van de G&G en de Lokale Overheden moet worden afgeleid op basis van de 
doeltellingen voor het nominale vorderingensaldo (Tabel 7, p. 15) aan de hand van de assumptie 
de raming van de one shots en cyclische component van het saldo ongewijzigd is gebleven ten 
opzichte van het advies van maart 2017 van de Afdeling. 
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Tabel 53 
Overzicht indicatoren voor illustratieve analyse 2017 

 Analyse resultaten 2017 
 Referentie-indicator 2017  Begrotingsrealisatie 2017 
Gezamenlijke Overheid 
(deel 3.2.2) 

∆SB uit traject SP 2017-2020 
(april 2017) 

∆SB berekend op basis van het nominaal saldo, 
volgens HRF-definitie zoals gepubliceerd door 
het INR in april 2018, dat werd omgezet in 
structurele termen door te corrigeren voor de 
impact van de conjunctuur en eenmalige en 
tijdelijke maatregelen (op basis van FPB-
gegevens zoals gepubliceerd in juni 2018)  

Subsectoren: Entiteit I, 
geheel G&G, Lokale 
Overheden 
(deel 3.2.3)  

∆SB uit traject SP 2017-2020 
(april 2017) 

Individuele G&G Niet beschikbaar 

 
De volgende paragrafen leggen de nadruk op de naleving van de vereiste structurele 
verbetering zoals bepaald in het nationaal begrotingskader. Dit houdt in dat bij de 
bepaling van de geobserveerde structurele verbetering het gerealiseerde nominale 
resultaat van 2016 en 2017, zoals gepubliceerd in de nationale rekeningen van het INR, 
wordt omgezet in structurele termen door te corrigeren voor de impact van de 
conjunctuur en eenmalige verrichtingen (one shots) zoals geraamd door het Federaal 
Planbureau in zijn meest recente middellange termijnprojectie van juni 2018 103. 
 
Wat betreft de hieronder weerhouden saldi dient te worden meegegeven dat deze op 
het niveau van de subsectoren niet corresponderen met de gepubliceerde ESR-saldi, 
maar die nominale vorderingensaldi zijn opgesteld volgens ‘HRF-definitie’. Volgens 
dit concept wordt rekening gehouden met de voorschotten inzake de gewestelijke 
opcentiemen en niet de effectieve ingekohierde gewestelijke personenbelasting 104.  
 
Binnen dit kader dient ook te worden opgemerkt dat de correctie van het nominale 
vorderingensaldo voor de impact van de conjunctuur en eenmalige verrichtingen (one 
shots) zoals geraamd door het Federaal Planbureau kan verschillen van de correcties 
voor deze factoren zoals geraamd door de EC binnen het kader van het Spring Forecast 
2018 (en welke de basis vormden voor evaluatie van de begrotingsrealisaties 2017 
volgens de regels van het SGP in deel 3.1).  
 
Voor de berekening van het structureel begrotingssaldo per overheidsniveau wordt 
de methodologie gehanteerd die door het Secretariaat van de Afdeling werd 
uitgewerkt in het Advies van maart 2015. 
 
 

                                                 
103  FPB, Economische Vooruitzichten 2018-2023, 20 juni 2018.  
104  Zie nota ‘Methodologische vernieuwingen’ van de Nationale Bank van België - Rekeningen van de 

overheid (april 2017) en het Advies van de Afdeling van juli 2016 (pp. 79-81) voor meer detail. 
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3.2.2 Analyse op het niveau van de Gezamenlijke Overheid 

3.2.2.1 Analyse van de resultaten in 2017 
De referentie-indicator weerhouden door de Afdeling voor de Gezamenlijke Overheid 
is de structurele verbetering voor 2017 zoals voorzien in het Stabiliteitsprogramma 
2017-2020 van april 2017. Deze verbetering bedraagt 1,0% bbp wat aanzienlijk hoger is 
dan het minimum vereist volgens het preventieve luik van het SGP, namelijk 0,6% bbp. 
 
Op basis van het gerealiseerde nominale vorderingensaldo, de raming van de output 
gap en de eenmalige verrichtingen verbeterde het structureel saldo van de 
Gezamenlijke Overheid in 2017 met 0,86% bbp. Ten opzichte van de referentie-
indicator, met name een structurele verbetering van 1,0% bbp, wordt er dus een 
negatieve afwijking van -0,14% bbp vastgesteld voor 2017. 
 

Tabel 54 
De budgettaire verwezenlijkingen van 2017 voor de Gezamenlijke Overheid ten 

opzichte van de door de Afdeling weerhouden referentie-indicator 

 
Bron:  Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
Op basis van Tabel 54 kan deze afwijking verder worden toegelicht. De afwijking zelf 
wordt getoond in kolom i (∆2017) en rij 4 (structureel saldo, SB). De overige kolommen 
(i.e. de niveaus in 2016 en 2017) en rijen (i.e. de verschillende componenten van het 
structureel saldo) maken een analyse van deze afwijking volgens de componenten van 
het structureel saldo mogelijk. 
 
De evolutie van het nominale vorderingensaldo tussen 2016-2017 toont een positieve 
afwijking (+0,40% bbp) ten opzichte van wat verwacht in het stabiliteitsprogramma. 
Dit volgt uit een verbeterde uitgangspositie voor 2016, namelijk -2,48% bbp, wat 0,14% 
bbp beter is dan in het Stabiliteitsprogramma (namelijk -2,62% bbp) terwijl het in 2017 
gerealiseerde tekort (namelijk -1,03% bbp) 0,54% bbp beter is dan de doelstelling uit 
het Stabiliteitsprogramma (namelijk -1,57% bbp). 

 

2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Nominaal saldo (1) -2,48% -1,03% 1,45% -2,62% -1,57% 1,05% 0,14% 0,54% 0,40%
Cyclisch gedeelte (2) -0,56% -0,35% 0,21% -0,58% -0,54% 0,04% 0,02% 0,19% 0,17%
One shots (3) -0,07% 0,31% 0,38% -0,06% -0,06% 0,00% 0,00% 0,37% 0,37%

Structureel saldo (SB) (4)=(1)-(2)-(3) -1,86% -1,00% 0,86% -1,98% -0,98% 1,00% 0,12% -0,02% -0,14%
Rentelasten (5) 2,87% 2,46% -0,40% 2,86% 2,55% -0,31% 0,01% -0,09% -0,10%

Structureel primair saldo (6)=(4)+(5) 1,01% 1,47% 0,46% 0,88% 1,58% 0,70% 0,13% -0,11% -0,24%

Realisatie Referentie-indicator Verschil
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De positieve afwijking op het niveau van het nominaal begrotingssaldo wordt echter 
tenietgedaan wanneer dit saldo wordt uitgedrukt in structurele termen en dus 
gecorrigeerd wordt voor de impact van de conjunctuur en eenmalige en tijdelijke 
factoren (in totaal 0,54% bbp). Ten eerste verkleinde de cyclische component van het 
begrotingssaldo sneller dan voorzien in het Stabiliteitsprogramma: een gedeelte van 
de positieve nominale afwijking is dus te danken aan de gunstige evolutie van de 
conjunctuur (0,17% bbp). Ten tweede hadden eenmalige en tijdelijke factoren in 2017, 
in tegenstelling tot wat werd verwacht in het Stabiliteitsprogramma, een gunstige 
impact op de evolutie van het saldo (0,37% bbp). Dit wordt in hoofdzaak gedreven 
door een aanzienlijke toename van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting 
waarvan een deel als tijdelijk wordt beschouwd (zie deel 2.1.2 van dit Advies). 
 
Ook voor 2017 kende de EC aan de Belgische overheden een flexibiliteit toe voor 
bijkomende uitgaven gemaakt in de strijd tegen terreur 105. In het preventieve luik van 
het SGP wordt de vereiste structurele verbetering verminderd met het aandeel van 
deze uitzonderlijke, bijkomende uitgaven in verhouding tot het bbp. Op basis van de 
gegevens die door België in mei 2017 werden overgemaakt, werd door de EC een 
bedrag van 0,02% bbp weerhouden voor de flexibiliteitsclausule in 2017.  
 
Indien de referentie-indicator in het nationaal begrotingskader voor de toepassing van 
de flexibiliteitsclausule wordt gecorrigeerd, dan wordt de voor 2017 vereiste 
verbetering van het structurele saldo 0,98% bbp.  Bijgevolg verlaagt het in aanmerking 
nemen van de flexibiliteit de negatieve afwijking tussen de realisaties en de referentie-
indicator evenredig tot -0,12% bbp. 
 
Tot slot valt op te merken dat de geobserveerde verbetering van het structureel saldo 
in 2017 van 0,86% bbp voor iets minder dan de helft (0,40% bbp) verklaard wordt door 
een verdere daling van de rentelasten; het structurele primaire saldo verbeterde met 
0,46% bbp in 2017. 
 
 

                                                 
105  Het SGP staat een tijdelijke afwijking toe ten opzichte van het aanpassingstraject naar de MTO in 

geval van uitzonderlijke gebeurtenissen (Artikel 5(1) en artikel 6(3) van Verordening Nr 1466/97). 
Die gebeurtenissen moeten buiten de wil om zijn van de regering en moeten een gevoelige 
weerslag hebben op de overheidsfinanciën. De tijdelijke afwijking mag eveneens de budgettaire 
houdbaarheid op middellange termijn niet in gevaar brengen. Deze uitzonderlijke gebeurtenissen 
kunnen bovendien worden ingeroepen als een verzachtende factor bij het onderzoek naar de 
noodzaak om een procedure bij buitensporige tekorten op te starten. Voor een gedetailleerde 
toelichting van de toepassing van de flexibiliteitsclausule in het preventieve luik, zie het Advies 
van de Afdeling van juli 2016 (bijlage 7.9). 
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3.2.2.2 Analyse van de resultaten 2016-2017 
Zoals eerder toegelicht bij de beschrijving van de evaluatieprincipes van de Afdeling 
wordt er niet enkel naar de jaarlijkse structurele verbetering in 2017 gekeken, maar 
ook de gemiddelde jaarlijkse structurele verbetering over de periode 2016-2017 wordt 
geanalyseerd (zie Tabel 55). Over 2016-2017 samen beschouwd, is er een negatieve 
afwijking van -0,28% bbp tussen de gemiddelde gerealiseerde verbetering van het 
structurele saldo (0,53% bbp) en de gemiddelde vereiste verbetering volgens door de 
Afdeling weerhouden referentie-indicator (0,81% bbp) 106.  
 

Tabel 55 
De budgettaire verwezenlijkingen van de periode 2016-2017 voor de Gezamenlijke 

Overheid 

 
(*) Resultaat zoals in het Advies van juli 2017 in overeenstemming met het principe van 

bevriezing. 
Bron:  Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
De gedetailleerde beschrijving van de budgettaire evolutie in 2016 is terug te vinden 
in het Advies van de Afdeling gepubliceerd in juli 2017. 
 
Indien ook hier rekening wordt gehouden met de toepassing van de 
flexibiliteitsclausule, dan daalt de gemiddelde afwijking tussen de (gecorrigeerde) 
referentie-indicator en de realisatie tot -0,21% bbp. Met betrekking tot de bijkomende 
uitgaven voor de asiel- en veiligheidscrisis werd in 2016 immers door de EC een 
bedrag van 0,13% bbp in aanmerking genomen. Gecombineerd met de 0,02% bbp voor 
2017, dient de gemiddelde referentie-indicator met 0,08% bbp verlaagd te worden.  
 
 

3.2.3 Analyse per grote subsector 
De vastgestelde negatieve afwijking op het niveau van de Gezamenlijke Overheid 
tussen de in het Stabiliteitsprogramma weerhouden structurele verbetering (de 
referentie-indicator van de Afdeling) en de momenteel geobserveerde structurele 
verbetering, wordt in dit deel uitgesplitst over de grote subsectoren die samen de 
Gezamenlijke Overheid vormen.  

                                                 
106  Aangezien door het Overlegcomité ook enkel akte was genomen van het traject in het 

Stabiliteitsprogramma 2016-2019 van april 2016 werd binnen het kader van de illustratieve 
evaluatie in het Advies van juli 2017 eveneens de in het stabiliteitsprogramma voorziene 
structurele verbetering weerhouden als referentie-indicator.  

2016* 2017
Jaarlijks gemiddelde 

2016-2017
(a) (b) (c)=[(a)+(b)]/2

Gerealiseerde ∆SB (1) 0,20% 0,86% 0,53%
Referentie-indicator ∆SB (2) 0,61% 1,00% 0,81%

Verschil (3)=(1)-(2) -0,41% -0,14% -0,28%
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Rond de toepassing van de flexibiliteitsclausule voor de extra uitgaven in het kader 
van de asielcrisis en veiligheid, dient te worden opgemerkt dat op basis van de 
beschikbare informatie een uitsplitsing van het bedrag voor de Gezamenlijke Overheid 
over de subsectoren niet mogelijk is. Ter illustratie kan wel worden meegegeven dat 
het merendeel van deze uitgaven te lokaliseren is bij de Federale Overheid 107. 
 
In de volgende paragrafen ligt de nadruk op het verklaren van de afwijking tussen de 
evolutie van de structurele saldi in 2017 en de door de Afdeling weerhouden 
referentie-indicator. Voor een gedetailleerde analyse van de geobserveerde evolutie 
van de nominale saldi wordt verwezen naar deel 2 van dit Advies.  
 
 

3.2.3.1 Analyse van de resultaten in 2017 

3.2.3.1.1 Entiteit I 
Op het niveau van Entiteit I werd in het Stabiliteitsprogramma van april 2017 een 
structurele verbetering van 1,05% bbp in 2017 voorzien, terwijl op basis van de huidige 
realisaties de structurele verbetering wordt geraamd op 0,98% bbp. Tussen beide 
percentages bestaat er dus een negatieve afwijking ten belope van -0,07% bbp. 
 

Tabel 56 
De budgettaire verwezenlijkingen van 2017 voor Entiteit I ten opzichte van de door 

de Afdeling weerhouden referentie-indicator 

 
Bron:  Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
Naar analogie met de toelichting op het niveau van de Gezamenlijke Overheid, kan 
deze afwijking verdeeld worden over de verschillende componenten die samen het 
verloop van het structurele saldo bepalen:  
 

- Een positieve afwijking (+0,35% bbp) in de evolutie van het nominale 
vorderingensaldo, welke het gevolg is van een in 2017 lager geobserveerd tekort 
(namelijk -1,09% bbp) dan voorzien in het Stabiliteitsprogramma 
(namelijk -1,51% bbp); 

                                                 
107  Brief van de Belgische overheden aan de EC van 9 mei 2018.  

2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Nominaal saldo (1) -2,60% -1,09% 1,51% -2,68% -1,51% 1,17% 0,08% 0,42% 0,35%
Cyclisch gedeelte (2) -0,37% -0,23% 0,14% -0,39% -0,36% 0,03% 0,01% 0,13% 0,11%
One shots (3) -0,28% 0,12% 0,40% -0,28% -0,18% 0,10% 0,00% 0,30% 0,30%

° One shot autonomiefactor -0,11% -0,12% 0,00% -0,12% -0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
° Overige -0,16% 0,24% 0,40% -0,16% -0,06% 0,10% 0,00% 0,30% 0,30%

Correctie overdrachten (4) -0,03% -0,03% 0,00% -0,02% -0,03% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Structureel saldo (SB) (5)=(1)-(2)-(3)-(4) -1,92% -0,95% 0,98% -1,99% -0,94% 1,05% 0,07% 0,00% -0,07%

Realisatie Referentie-indicator Verschil



126 
 

 
- Bovenstaande positieve afwijking wordt echter tenietgedaan wanneer ze wordt 

uitgedrukt in structurele termen. Ten eerste verkleinde de cyclische component 
van het saldo sneller dan voorzien in het Stabiliteitsprogramma waardoor een 
gedeelte van de positieve nominale afwijking verbonden kan worden met de 
impact van de conjunctuur (0,11% bbp). Ten tweede hadden eenmalige en 
tijdelijke factoren in 2017 een onverwacht gunstige impact op de evolutie van 
het saldo (0,30% bbp). Dit wordt in hoofdzaak gedreven door een aanzienlijke 
toename van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting waarvan een deel als 
tijdelijk wordt beschouwd (zie deel 2.1.2 van dit Advies). 

 
 

3.2.3.1.2 Geheel van de Gemeenschappen en Gewesten (G&G) 
Voor het geheel van de G&G voorzag het Stabiliteitsprogramma in een structurele 
verbetering van 0,08% bbp in 2017, terwijl op basis van de huidige ramingen een 
structurele achteruitgang van -0,03% bbp wordt opgetekend (Tabel 57). De negatieve 
afwijking tussen de observatie en de referentie-indicator van -0,11% bbp hangt samen 
met volgende factoren:  
 

- Een negatieve afwijking in de evolutie van het nominale vorderingensaldo 
tussen 2016 en 2017 (-0,03% bbp). Het nominale saldo blijft quasi stabiel in 2017, 
terwijl dit volgens het Stabiliteitsprogramma met 0,03% bbp diende te 
verbeteren. Parallel is ook het nominale tekort voor 2016 momenteel lager dan 
geraamd ten tijde van het Stabiliteitsprogramma (+0,06% bbp) 
 

- Bovenstaande negatieve afwijking wordt nog versterkt (-0,09% bbp) wanneer 
ze wordt uitgedrukt in structurele termen. Zoals reeds eerder toegelicht was de 
evolutie van de cyclische component gunstiger dan geanticipeerd (0,05% bbp) 
en hadden ook eenmalige en tijdelijke factoren in 2017 een gunstige invloed op 
het verloop van het nominale saldo (0,04 % bbp). 
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Tabel 57 
De budgettaire verwezenlijkingen van 2017 voor het geheel van de 

Gemeenschappen en Gewesten ten opzichte van de door de Afdeling weerhouden 
referentie-indicator 

 
Bron:  Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
Zoals eerder werd toegelicht, is het niet mogelijk om deze afwijking uit te splitsen over 
de individuele gemeenschapen en gewesten omdat er in het Stabiliteitsprogramma 
2017-2020 (april 2017) geen detail werd opgenomen m.b.t. de individuele G&G. 
 
 

3.2.3.1.3 De Lokale Overheden 
Voor de Lokale Overheden werd in het Stabiliteitsprogramma voor 2017 een 
structurele verslechtering van 0,12% bbp voorzien, terwijl op basis van de huidige 
ramingen het structureel saldo maar met 0,08% bbp achteruitging (Tabel 58). Er bestaat 
dus een positieve afwijking tussen beide van 0,04% bbp. Deze is het netto resultaat 
van: 
 

- Een positieve afwijking (0,08% bbp) in de evolutie van het nominale 
vorderingensaldo, waarbij het in 2017 gerealiseerde begrotingssaldo aanzienlijk 
beter is dan de doelstelling uit het Stabiliteitsprogramma (respectievelijk een 
overschot van 0,09 % bbp en 0,01% bbp); 
 

- Deze afwijking wordt in structurele termen gecompenseerd door een afwijking 
in de evolutie van de eenmalige en tijdelijke factoren (0,04% bbp). In 2017 werd 
het saldo van de Lokale Overheden tijdelijk positief beïnvloed door een 
versnelling in het inkohieringsritme van de personenbelasting (net zoals in 
2016). 

 

2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Nominaal saldo (1) -0,05% -0,04% 0,00% -0,10% -0,07% 0,03% 0,06% 0,03% -0,03%
Cyclisch gedeelte (2) -0,16% -0,10% 0,06% -0,16% -0,15% 0,01% 0,01% 0,05% 0,05%
One shots (3) 0,18% 0,15% -0,03% 0,18% 0,11% -0,06% 0,00% 0,04% 0,04%

° One shot autonomiefactor 0,11% 0,12% 0,00% 0,12% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
° Overige 0,06% 0,03% -0,03% 0,06% 0,00% -0,07% 0,00% 0,04% 0,04%

Correctie overdrachten (4) 0,03% 0,03% 0,00% 0,02% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Structureel saldo (SB) (5)=(1)-(2)-(3)-(4) -0,09% -0,12% -0,03% -0,14% -0,07% 0,08% 0,05% -0,06% -0,11%

Realisatie Referentie-indicator Verschil
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Tabel 58 
De budgettaire verwezenlijkingen van 2016 voor de Lokale Overheden ten opzichte 

van de door de Afdeling weerhouden referentie-indicator 

 
Bron:  Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
 

3.2.3.2 Analyse van de resultaten 2016-2017 
In overeenstemming met de evaluatieprincipes van de Afdeling en de analyse op het 
niveau van de Gezamenlijke Overheid, wordt ook op het niveau van de grote 
subsectoren de gemiddelde jaarlijkse afwijking over de periode 2016-2017 
geanalyseerd. 
 
De gemiddelde jaarlijkse structurele verbetering op het niveau van Entiteit I bedroeg 
over de periode 2016-2017 0,52% bbp terwijl, volgens de weerhouden referentie-
indicatoren, een gemiddelde structurele verbetering van 0,81% bbp werd vereist. De 
negatieve afwijking tussen de beide percentages van -0,29% bbp, vloeit vooral voort 
uit de negatieve afwijking genoteerd in 2016 tussen de referentie-indicator en 
gerealiseerde structurele verbetering. 
 
Op het niveau van Entiteit II kan over de periode 2016-2017 gemiddeld een lichte 
positieve afwijking (0,02% bbp) worden vastgesteld tussen de referentie-indicator en 
de geobserveerde structurele verbetering. Dit vloeit voort uit de vaststelling dat, 
enerzijds, op het niveau van de Lokale Overheden er zowel in 2016 als 2017 een 
positieve afwijking is tussen de gerealiseerde evolutie van het structureel saldo en de 
referentie-indicator. Anderzijds, werd op het niveau van het geheel van de G&G de 
voor 2016 vastgestelde positieve afwijking tenietgedaan door een negatieve afwijking 
in 2017.  
 

2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017 2016 2017 ∆2017
(a) (b) (c)=(b)-(a) (d) (e) (f)=(e)-(d) (g)=(a)-(d) (h)=(b)-(e) (i)=(c)-(f)

Nominaal saldo (1) 0,16% 0,09% -0,07% 0,16% 0,01% -0,15% 0,00% 0,08% 0,08%
Cyclisch gedeelte (2) -0,03% -0,02% 0,01% -0,03% -0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
One shots (3) 0,04% 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% -0,04% 0,00% 0,04% 0,04%

Structureel saldo (SB) (4)=(1)-(2)-(3) 0,15% 0,07% -0,08% 0,15% 0,04% -0,12% 0,00% 0,04% 0,04%

Realisatie Referentie-indicator Verschil
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Tabel 59 
De budgettaire verwezenlijkingen van de periode 2016-2017 voor de subsectoren 

van de Gezamenlijke Overheid 

 
(*) Resultaat zoals in het Advies van juli 2017 in overeenstemming met het principe van 

bevriezing. 
Bron:  Eigen berekeningen op basis van het INR (april 2018), Federaal Planbureau (juni 2018) en 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017), zonder toepassing van de flexibiliteitsclausule. 
 
 

2016* 2017
Jaarlijks gemiddelde 

2016-2017
(a) (b) (c)=[(a)+(b)]/2

Gerealiseerde ∆SB (1) 0,06% 0,98% 0,52%
Referentie-indicator ∆SB (2) 0,57% 1,05% 0,81%

Verschil (3)=(1)-(2) -0,52% -0,07% -0,29%

Gerealiseerde ∆SB (1) 0,10% -0,03% 0,03%
Referentie-indicator ∆SB (2) 0,06% 0,08% 0,07%

Verschil (3)=(1)-(2) 0,04% -0,11% -0,03%

Gerealiseerde ∆SB (1) 0,04% -0,08% -0,02%
Referentie-indicator ∆SB (2) -0,02% -0,12% -0,07%

Verschil (3)=(1)-(2) 0,06% 0,04% 0,05%

ENTITEIT I

GEHEEL GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

LOKALE OVERHEDEN 
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4 BIJLAGE: VERGELIJKING VAN DE AANBEVELING VAN DE 
AFDELING (ADVIES MAART 2017) 108 M.B.T. 2017 EN 

TRAJECT WEERHOUDEN IN SP 2017-2020 

Hoewel het verschil tussen de aanbeveling van de Afdeling en de doelstelling 
opgenomen in het Stabiliteitsprogramma (2017-2020) op het niveau van de 
gezamenlijke overheid beperkt is (+0,01% bbp), is er aan aanzienlijk verschil op het 
niveau van Entiteit I (0,09% bbp) en de lokale overheden (-0,06% bbp). In de volgende 
tabellen wordt dit verschil uitgesplitst over de verschillende componenten van het 
structureel saldo. 
 

Tabel 60 
Vergelijking ∆SB2017 tussen SP 2017-2020 en advies van de Afdeling van maart 2017 

(in % bbp) 

 
Bron:  Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) en advies van de Afdeling (maart 2017). 
 

Tabel 61 
Gezamenlijke Overheid (in % bbp) 

 
Bron:  Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) en advies van de Afdeling (maart 2017). 
 

                                                 
108  In het advies van maart 2017 werd uitgegaan van een aanbevolen traject (MTO in 2018) en 

minimaal traject (MTO in 2019). In elk traject was de voor 2017 aanbevolen verbetering van het 
structurele saldo identiek. 

∆SB 2017: SP 2017-2020 HRF maart 2017 Verschil (SP-HRF)
Entiteit I 1,05% 0,95% 0,09%
Entiteit II -0,04% 0,04% -0,08%

geheel G&G 0,08% 0,09% -0,01%
VG 0,008%
FG 0,010%
WG 0,059%
BHG 0,008%
DG 0,0037%
FGC -0,0026%
VGC -0,0002%
GGC -0,0014%

LO -0,12% -0,05% -0,06%
Gezamenlijke Overheid 1,00% 0,99% 0,01%

2016 2017 2016 2017 2016 2017
NFB -2,62% -1,57% -2,57% -1,51% -0,05% -0,06%

Cyclisch bestanddeel -0,58% -0,54% -0,58% -0,54% 0,00% 0,00%
One off -0,06% -0,06% -0,02% 0,00% -0,04% -0,06%

SB -1,98% -0,98% -1,97% -0,98% -0,01% 0,00%
∆SB 1,00% 0,99% 0,01%

SP 2017-2020 HRF maart 2017 Verschil (SP-HRF)
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Tabel 62 
Entiteit I (in % bbp) 

 
Bron:  Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) en advies van de Afdeling (maart 2017). 
 

Tabel 63 
Geheel van de G&G (in % bbp) 

 
Bron:  Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) en advies van de Afdeling (maart 2017). 
 

Tabel 64 
Lokale Overheden (in % bbp) 

 
Bron:  Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 2017) en advies van de Afdeling (maart 2017). 
 
 

2016 2017 2016 2017 2016 2017
NFB -2,68% -1,51% -2,53% -1,43% -0,15% -0,08%

Cyclisch bestanddeel -0,39% -0,36% -0,39% -0,36% 0,00% 0,00%
Correctie overdrachten -0,02% -0,03% -0,02% -0,03% 0,00% 0,00%
One off -0,28% -0,18% -0,24% -0,11% -0,04% -0,07%

AF -0,12% -0,12% -0,12% -0,12% 0,00% 0,00%
Overige -0,16% -0,06% -0,12% 0,00% -0,04% -0,07%

SB -1,99% -0,94% -1,88% -0,92% -0,11% -0,02%
∆SB 1,05% 0,95% 0,09%

SP 2017-2020 HRF maart 2017 Verschil (SP-HRF)

2016 2017 2016 2017 2016 2017
NFB -0,10% -0,07% -0,14% -0,10% 0,04% 0,02%

Cyclisch bestanddeel -0,16% -0,15% -0,16% -0,15% 0,00% 0,00%
Correctie overdrachten 0,02% 0,03% 0,02% 0,03% 0,00% 0,00%
One off 0,18% 0,11% 0,18% 0,11% 0,00% 0,00%

AF 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,00% 0,00%
Overige 0,06% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00%

SB -0,14% -0,07% -0,18% -0,09% 0,04% 0,02%
∆SB 0,08% 0,09% -0,01%

SP 2017-2020 HRF maart 2017 Verschil (SP-HRF)

2016 2017 2016 2017 2016 2017
NFB 0,16% 0,01% 0,10% 0,01% 0,06% 0,00%

Cyclisch bestanddeel -0,03% -0,02% -0,03% -0,02% 0,00% 0,00%
One off 0,04% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%

SB 0,15% 0,04% 0,09% 0,04% 0,06% 0,00%
∆SB -0,12% -0,05% -0,06%

SP 2017-2020 HRF maart 2017 Verschil (SP-HRF)
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