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SYNTHESE 

Sinds begin 2020 verkeert een groot aantal landen in de greep van de COVID-19-
pandemie die door de verspreiding van het Coronavirus werd veroorzaakt. Deze 
pandemie heeft een wereldwijde gezondheidscrisis doen ontstaan die op zijn beurt een 
wijdverspreide en uitgesproken negatieve economische schok heeft toegebracht. Ook 
België wordt zwaar getroffen zowel op menselijk, maatschappelijk als economisch 
vlak. Bovendien was de budgettaire uitgangspositie van ons land allerminst gunstig 
te noemen met een verwacht vorderingentekort van 3,2% bbp en een schuldgraad van 
100,7% bbp voor 2020 vóór de uitbraak van de Coronacrisis in ons land 1. Rekening 
houdend met de impact van deze crisis, kan het vorderingentekort oplopen tot ten 
minste 7,5% bbp. 
 
Deze uitzonderlijke omstandigheden gaan gepaard met grote onzekerheden over de 
duur en de omvang van de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende 
economische crisis. Bijgevolg zijn ook de gevolgen op begrotingsvlak zeer moeilijk in 
te schatten. De budgettaire impact van de vereiste noodmaatregelen om de 
gezondheidscrisis te bedwingen alsook van de financiële en monetaire maatregelen 
die op nationaal en Europees niveau werden genomen om enigszins de negatieve 
gevolgen voor de economische activiteit en het inkomen van de burgers te lenigen, is 
bijzonder hoog maar nog niet met zekerheid te bepalen. Volgens de toestand op 
22 april 2020 wordt het totaalpakket aan tijdelijke maatregelen geraamd op 1,1% bbp, 
bovenop de budgettaire impact van de werking van de automatische stabilisatoren. 
 
Ondanks deze buitengewone context gaat het Europees Semester door zoals gepland. 
Dit betekent dat België het Stabiliteitsprogramma uiterlijk eind april 2020 aan de 
Europese Commissie dient over te maken. Dit advies kadert in de voorbereiding van 
dit Stabiliteitsprogramma. 
 
In tegenstelling tot de voorgaande adviezen van de Afdeling wordt geen budgettair 
traject uitgetekend omdat de opstelling van een stabiel macro-economisch kader en 
vooruitzichten inzake de evolutie van de overheidsfinanciën in volle crisisperiode niet 
mogelijk is. 
 

 
1  Federaal Planbureau, Economische Vooruitzichten 2020-2025, 20 maart 2020. 
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Met het oog op een zekere harmonisering van de Stabiliteits- en 
Convergentieprogramma’s in deze moeilijke periode, heeft de Europese Commissie 
nieuwe richtsnoeren uitgewerkt om de Lidstaten van de Europese Unie de 
mogelijkheid te bieden de opstelling van die Programma’s voor 2020 te 
vereenvoudigen. De structuur van onderhavig advies werd op deze Europese 
richtsnoeren afgestemd. Daarom bevat dit advies – naast een inleidend hoofdstuk – 
nog drie hoofdstukken die overeenstemmen met de drie delen die minimaal in de 
Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s voor 2020 moeten opgenomen worden, 
waarbij de focus ligt op 2020 en indien mogelijk 2021: 
 

1) een overzicht van het begrotingsbeleid als reactie op de COVID-19 uitbraak; 
2) de economische vooruitzichten; 
3) de budgettaire indicatoren van de Gezamenlijke Overheid en de 

beleidsmaatregelen voor de aanpak en de inperking van de gezondheids- en 
economische crisis. 

 
De Europese Commissie is van oordeel dat de inperking van de onmiddellijke 
economische schade noodzakelijk is om het risico op een ontsporing van structurele 
aard te beperken en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange en 
lange termijn veilig te stellen. Daarom werd beslist om de “algemene 
ontsnappingsclausule” (general escape clause) te activeren. Deze flexibiliteitsclausule 
maakt deel uit van de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact dat in 2011 door 
het Six Pack werd doorgevoerd op basis van de lessen getrokken uit de financiële crisis 
van 2008-2009 en werd nog nooit eerder toegepast. De inzet van maximale budgettaire 
flexibiliteit moet de Lidstaten toelaten: 
 

- een budgettair beleid te voeren dat de implementatie mogelijk maakt van alle 
maatregelen die vereist zijn voor wat de eerste prioriteit moet zijn, met name 
een adequate aanpak van de crisis; 
 

- en tegelijkertijd toch binnen het regelgevend kader van het Stabiliteits- en 
Groeipact te blijven. 

 
Inherent aan deze flexibiliteitsclausule is dat de toepassing ervan de budgettaire 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën niet in gevaar mag brengen en dat de 
toegestane afwijkingen van tijdelijke aard dienen te zijn. 
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De Afdeling benadrukt dat de budgettaire uitgangspositie van België, met 
vorderingentekorten die reeds vóór het uitbreken van de Coronacrisis door het 
Federaal Planbureau geraamd werden rond 3% bbp voor de jaren 2020-2023 en een 
schuldratio die in 2023 zou oplopen tot 102,5% bbp 2, zeker niet optimaal is en dat de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën tijdens en nog meer na de crisis een zeer 
belangrijk aandachtspunt moet blijven. Die houdbaarheid op middellange en lange 
termijn is in België risicovol omwille van het samengaan van de hoge schuldgraad 
én de verwachte toename van de vergrijzingskosten, in het bijzonder de 
pensioenuitgaven en uitgaven voor langdurige zorg. Bij ongewijzigd beleid en met 
een residuele impact van de Coronacrisis op middellange termijn, zal een 
inspanning nodig zijn teneinde een budgettaire ontsporing te vermijden. De 
omvang van deze inspanning zal ten vroegste begin 2021 kunnen ingeschat worden. 
De maatregelen die genomen zijn om de economie te ondersteunen, dienen van 
tijdelijke aard te zijn en de overheidsfinanciën dienen op orde gesteld te worden 
zodat buffers kunnen opgebouwd worden om volgende crisissen, van welke aard 
ook, te kunnen opvangen. 
 
De overheidsfinanciën dienen op een gecoördineerde wijze op Belgisch niveau 
beheerd te worden. 
 
 

 
2  Federaal Planbureau, Economische Vooruitzichten 2020-2025, 20 maart 2020. 
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1 DE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN ALS GEVOLG 
VAN DE UITBRAAK VAN DE COVID-19-PANDEMIE EN DE 

ACTIVERING VAN DE EUROPESE BUDGETTAIRE 
FLEXIBILITEITSCLAUSULES EN DE ANDERE ECONOMISCHE 
EN FINANCIËLE BELEIDSMAATREGELEN OP HET NIVEAU 

VAN DE EUROPESE UNIE EN DE EUROZONE 

1.1 De uitzonderlijke economische en maatschappelijke 
omstandigheden waarin dit Advies werd opgesteld 

De Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid stelt jaarlijks in maart een advies 
op dat als basis dient voor de actualisering van het Stabiliteitsprogramma waarin de 
jaarlijkse begrotingsdoelstellingen van de gezamenlijke overheid, bepaald in 
structurele termen overeenkomstig de methodes van de Europese Commissie, worden 
verdeeld in nominale en structurele termen onder de diverse geledingen van de 
gezamenlijke overheid. Met bedoeld advies geeft de Afdeling uitvoering aan artikel 2, 
§ 4, van het Samenwerkingsakkoord dat op 13 december 2013 werd afgesloten tussen 
de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de 
gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake stabiliteit, 
coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie 3. 
 
De Afdeling vertrekt voor haar Advies van de economische vooruitzichten op 
middellange termijn die in maart door het Federaal Planbureau (FPB) worden 
opgesteld met het oog op de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma (SP) voor 
de periode (t→t+3) en het Nationaal hervormingsprogramma (NHP) (t). Het betreft de 
vooruitzichten inzake het macro-economisch kader en de overheidsfinanciën bij 
ongewijzigd beleid die als referentiepunt dienen voor de bepaling van de 
noodzakelijke budgettaire inspanningen ten opzichte van het genormeerd traject dat 
door de Afdeling wordt aanbevolen. 
 
In normale omstandigheden zijn deze vooruitzichten de meest accurate projecties die 
in maart beschikbaar zijn en die toelaten om de indieningsdatum, die voor de twee 
Programma’s in kwestie door het Europees Semester wordt opgelegd (met name eind 
april), te respecteren. 
 

 
3  Meer bepaald artikel 3, § 1 van dit Verdrag, gedaan te Brussel op 2 maart 2012. 



14 
 

Wat ons land, Europa en de wereld vandaag de dag meemaken, is echter ongezien. De 
COVID-19-pandemie die door de verspreiding van het Coronavirus werd veroorzaakt 
en sinds begin 2020 een steeds toenemend aantal landen in zijn greep houdt, heeft een 
wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt die op zijn beurt een wijdverspreide en 
uitgesproken negatieve economische schok heeft toegebracht die zowel de 
economische grootmachten als de kleinere spelers op de wereldmarkt bijzondere 
zwaar treft, zowel op menselijk als op socio-economisch vlak. 
 
Deze buitengewone omstandigheden gaan gepaard met grote onzekerheden over de 
duur en de omvang van de gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende 
economische crisis, alsook met veel onzekerheden over de budgettaire impact van de 
vereiste noodmaatregelen om de gezondheidscrisis te bedwingen en de omvang van 
de budgettaire en monetaire maatregelen die door de overheden worden genomen om 
enigszins de negatieve gevolgen voor de economie en de burgers te lenigen. 
 
Ondanks die uitzonderlijke en onzekere context die de opstelling van stabiele macro-
economische vooruitzichten thans onmogelijk maakt, heeft de Europese Commissie 
toch aangegeven dat zij van de Lidstaten binnen de gebruikelijke termijn (uiterlijk eind 
april) een Stabiliteitsprogramma voor de periode 2020 – 2023 wenst te ontvangen. 
Daarom heeft het Federaal Planbureau op 20 maart 2020 de maartvooruitzichten 
volgens het normale tijdschema gepubliceerd. Het zijn echter eerder technische 
projecties dan vooruitzichten. Het Planbureau heeft daarbij de volgende 
waarschuwing geformuleerd: 
 
“Gezien de timing van die twee programma’s (SP en NHP), houden deze maartvooruitzichten 
enkel rekening met de informatie tot 11 maart 2020, wat een belangrijke tekortkoming is in het 
licht van de huidige economische context, waarin neerwaartse risico’s zich in een snel tempo 
verwezenlijken. De vooruitzichten dienen dan ook veeleer als een technische projectie te worden 
beschouwd met het oog op de twee voornoemde programma’s. De cijfers werden goedgekeurd 
door de raad van bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De definitieve 
versie van de ‘Economische vooruitzichten 2020-2025’ zal door het Federaal Planbureau 
worden gepubliceerd in juni 2020.” 
 
De maartvooruitzichten van het FPB gaan bijgevolg uit van de macro-economische 
hypothesen afgesloten op 11 maart 2020 en houden dus rekening met de 
vooruitzichten voor de wereldeconomie die in enkele weken tijd aanzienlijk zijn 
verslechterd als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus en de 
noodmaatregelen die genomen worden om de epidemie in te dijken, maar dit volgens 
de informatie beschikbaar op 11 maart 2020. 
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In de projectie van het FPB zou de economische groei sterk zijn teruggevallen, van 
1,4% in 2019 tot 0,4% in 2020. Zelfs zonder rekening te houden met de volle implicaties 
van de Coronacrisis raamde het FPB dat het nominaal tekort na 2019 aanzienlijk zou 
zijn verslechterd. Het nominaal tekort van de overheid is toegenomen van 0,8% bbp 
in 2018 tot 1,9% bbp in 2019 4. Volgens de FPB-projectie zou het tekort uitkomen op 
3,2% bbp in 2020. Het primair saldo zou evolueren naar een gemiddeld tekort van 
1,5% bbp in 2020-2022. Het structureel tekort zou verslechteren met 0,8 procentpunt 
bbp in de periode 2019-2023. Het structureel saldo bedroeg reeds -2,4% bbp in 2019, 
hetgeen negatiever is dan het nominaal saldo (-1,9% bbp). In 2020 zou het structureel 
tekort volgens de projectie van het FPB evolueren naar 3,1% bbp, een verslechtering 
van 0,7 procentpunt bbp. De schuldgraad van de overheid zou gedurende de 
projectieperiode toenemen. Uitgaande van 98,9% bbp 5 in 2019 zou de schuldgraad 
uitkomen op 102,5% bbp in 2023, een cumulatieve toename over vijf jaar van 3,7 
procentpunt bbp. 
 
In de projecties werd echter geen rekening gehouden met de maatregelen ter 
bestrijding van de verspreiding van het virus die door de overheden en de bedrijven 
na 11 maart 2020 werden aangekondigd in België en heel wat andere Europese landen. 
Het FPB waarschuwt er dan ook voor dat de neerwaartse risico’s op korte termijn bij 
deze vooruitzichten dan ook aanzienlijk zijn. Anderzijds werd evenmin rekening 
gehouden met de steunmaatregelen die sindsdien werden aangekondigd. 
 
Concreet betekent dit dat de diverse maatregelen die door de federale regering en de 
gewest- en gemeenschapsregeringen in België vanaf 12 maart 2020 werden genomen, 
gaande van de inperking van de verplaatsingen buitenshuis 6, de sluiting van 
handelszaken tot de steunmaatregelen bedoeld om de impact van de gezondheids- en 
economische crisis op de economische activiteit en de burgers enigszins te milderen, 
niet in deze projecties van het FPB werden meegerekend omdat die maatregelen na 11 
maart 2020 werden getroffen. 
 
Rekening houdend met de impact van de Coronacrisis kan het vorderingentekort van 
de Gezamenlijke Overheid oplopen tot ten minste 7,5% bbp in 2020 (zie deel 4.3). 
 
 

 
4  Het vorderingensaldo geraamd door het FPB komt overeen met het saldo gepubliceerd door het 

INR op 20 april 2020 bij de publicatie van de eerste raming van de overheidsrekeningen 2019. 
5  De schuldgraad die op 20 april 2020 door het INR gepubliceerd werd bij de publicatie van de eerste 

raming van de overheidsrekeningen 2019, bedraagt 98,6% bbp in 2019. 
6  Vrije vertaling van de term “confinement” in het Frans of “opsluiting” in het Nederlands. 



16 
 

1.2 De gevolgen voor de structuur en de inhoud van het Advies 

Van bij de aanvang van de COVID-19-crisis onderkenden de Lidstaten van de 
Europese Unie de noodzaak van een gezamenlijke Europese aanpak van de crisis en 
een sterke coördinatie met de Europese Commissie. Op 10 maart 2020 werden door de 
Europese leiders vier prioriteiten vooropgesteld: de inperking van de verspreiding 
van het virus, de voorziening van medische uitrusting, de stimulering van 
wetenschappelijk onderzoek en de aanpak van de socio-economische gevolgen van de 
crisis. Vooral deze laatste heeft een directe impact op de structuur en de inhoud van 
onderhavig Advies omdat zij de concrete invulling van het Europees regelgevend 
budgettair kader in 2020-2021 sterk beïnvloedt. 
 
De initiatieven genomen door de Europese Commissie en bekrachtigd door de Raad 
van de Europese Unie, alsook de beslissingen van de Europese Centrale Bank en de 
Europese Investeringsbank beogen een antwoord te bieden op de financiële noden van 
de Lidstaten die geconfronteerd worden met een noodsituatie op het vlak van 
volksgezondheid en maatregelen dienen te treffen om de economische activiteit te 
ondersteunen en een diepgaande recessie te vermijden en de voorwaarden te creëren 
voor een economisch herstel. 
 
In deze uitzonderlijke en moeilijke omstandigheden, blijft het Europees Semester 
echter overeind. Dit impliceert dat de Europese Commissie uiterlijk eind april 2020 de 
Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s van de Lidstaten verwacht. De Commissie 
heeft wel nieuwe richtsnoeren uitgewerkt om de Lidstaten de mogelijkheid te bieden 
de opstelling van die Programma’s te vereenvoudigen. 
 
In onderhavig advies worden al deze beslissingen toegelicht en wordt aangegeven hoe 
zij op nationaal vlak kunnen benut en geïmplementeerd worden en in welk macro-
economisch scenario – hoe onstabiel en onzeker ook – dit mogelijks dient 
geconcretiseerd te worden. 
 
 



17 
 

1.3 Het Europees begrotingskader en de activering van de 
budgettaire flexibiliteitsclausules, en de andere 
steunmaatregelen op het niveau van de Europese Unie en de 
eurozone 

1.3.1 De activering van de budgettaire flexibiliteitsclausules voorzien in het 
Stabiliteits- en Groeipact 

De Europese Commissie heeft op 13 maart 2020 een pakket maatregelen aangekondigd 
om de zware socio-economische schok van de COVID-19-pandemie op de burgers, 
bedrijven en economieën van de Lidstaten van de Europese Unie enigszins te lenigen 7. 
Daartoe zullen alle ter beschikking zijnde instrumenten worden ingezet. Die 
instrumenten zijn onder meer (i) de vrijwaring van de integriteit van de éénheidsmarkt 
en de productie- en distributieketens teneinde de bevoorrading van de 
gezondheidssystemen van de Lidstaten veilig te stellen, (ii) de ondersteuning van het 
inkomen van de burgers en het behoud van de werkgelegenheid om de impact van de 
negatieve economische schok in de tijd zoveel mogelijk te beperken en een uitdeining 
te vermijden, (iii) steunmaatregelen voor bedrijven en de verzekering van de 
liquiditeit van de financiële sector opdat deze de economie verder zou kunnen blijven 
ondersteunen, en ten slotte (iv) de volle inzet van de flexibiliteit op het vlak van 
overheidssteun en in het budgettair kader van het Stabiliteits- en Groeipact om op een 
gecoördineerde wijze de Lidstaten in de mogelijkheid te stellen om in te grijpen. 
 
Het is laatstgenoemd instrument, met name de flexibiliteit, die in de context van 
onderhavig advies de meeste aandacht trekt. De Europese Commissie stelt immers dat 
de belangrijkste budgettaire respons om de Coronacrisis in te dijken en de socio-
economische impact te milderen van de Lidstaten zelf zal komen, met als gevolg dat 
de budgettaire tekorten zullen oplopen. Bijgevolg acht de Commissie het aangewezen 
om, bij de beoordeling van de verleende overheidssteun en bij de evaluatie van de 
budgettaire toestand, de flexibiliteitsclausules die in het Europees reglementair 
begrotingskader (the fiscal rules framework) zijn voorzien, ten volle te benutten. 
Tegelijkertijd merkt de Commissie wel steeds op dat de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën moet gevrijwaard blijven en dat een structurele ontsporing te allen 
tijde moet vermeden worden (mindfull to the preservation of fiscal sustainability). 
 

 
7  European Commission, March 13, 2020, COM(2020)112 final, Communication from the 

Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central 
Bank, the European Investment Bank and the Eurogroup: “Coordinated economic response to the 
COVID-19-outbreak”. 
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De toekenning van flexibiliteit betekent niet dat de bestaande Europese budgettaire 
regels worden opgeheven. Elke vorm van flexibiliteit vertrekt van de bestaande 
regelgeving die onveranderd blijft gehandhaafd. Enkel in de toepassing van die 
regelgeving wordt een tijdelijke afwijking toegestaan. Dit impliceert dat tijdelijk en 
onder bepaalde voorwaarden kan afgeweken worden van het vereiste budgettaire 
traject dat voor elke Lidstaat werd bepaald. 
 
In Kader 1 wordt een overzicht gegeven van de Europese flexibiliteitsclausules. 
 
Kader 1: Europese flexibiliteitsclausules 

Ter herinnering, in het kader van de evaluatie van de naleving van het preventieve 
luik van het Stabiliteits- en Groeipact, waarin België zich tot nader order nog steeds 
bevindt, is het mogelijk dat aan de Lidstaat (niet aan de individuele 
overheidsgeledingen afzonderlijk) een zekere flexibiliteit wordt toegestaan in drie 
welbepaalde gevallen: 
 
1. voor de impact van structurele hervormingen; 
2. voor de impact van investeringen; 
3. voor de impact van zogenaamde “adverse economic events”, vrij vertaald als 

”ongunstige economische gebeurtenissen”: deze flexibiliteitsclausule kan ingezet 
worden in geval van: 

          3.1  een ongewone gebeurtenis die buiten de controle van de Lidstaat valt (an 
unusual event outside the control of the Member State); 

          3.2 een sterke neerwaarts gerichte economische evolutie in de eurozone of gans 
de Europese Unie (severe economic downturn for the euro area or the Union as a 
whole). 

 
Toepassing van deze flexibiliteitsclausules in het preventieve luik van het Stabiliteits- 
en Groeipact: 
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In het preventieve luik van het SGP laat de toekenning van de hogergenoemde 
flexibiliteitsclausules met betrekking tot structurele hervormingen en investeringen 
een tijdelijke afwijking toe van de MTO of van het aanpassingstraject dat op het niveau 
van het structureel saldo leidt naar de realisatie van de MTO. Dergelijke afwijking is 
voorwaardelijk. De structurele hervormingen dienen (i) een positieve en verifieerbare 
impact te hebben op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn 
(bijvoorbeeld: een hervorming van het pensioenstelsel), (ii) een doorslaggevende 
impact te hebben, en (iii) volledig geïmplementeerd te worden 8. De investeringen 
dienen onder meer aan de volgende eisen te voldoen: een positieve, directe en 
verifieerbare lange termijn budgettaire impact hebben op de economische groei en op 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. 
 
Sinds de in 2011 doorgevoerde hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact door het 
Six Pack kan, in het geval er zich een “ernstige neerwaartse economische evolutie in 
de eurozone of gans de Europese Unie” voordoet (severe economic downturn for the euro 
area or the Union as a whole), het tempo van de budgettaire consolidatie voor alle 
Lidstaten tijdelijk worden aangepast op voorwaarde dat de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op middellange termijn niet in gevaar wordt gebracht. Een 
dergelijke aanpassing betekent niet dat wordt afgezien van de vereiste budgettaire 
aanpassingen, maar houdt in dat het aanpassingstraject in functie van de specifieke 
toestand in een Lidstaat kan hertekend of bijgesteld worden om rekening te kunnen 
houden met de ernstige economische toestand in de eurozone of gans de Europese 
Unie. Voor een Lidstaat die de MTO nog niet heeft bereikt, kan dan een tijdelijke 
afwijking van het aanpassingstraject richting MTO worden toegestaan op voorwaarde 
dat de budgettaire houdbaarheid op middellange termijn wordt gevrijwaard. Deze 
flexibiliteitsclausule werd, in tegenstelling tot de hierna vermelde, nog nooit eerder 
toegepast. 
 

 
8  Zoals aangestipt in eerdere adviezen van de Afdeling, werd de flexibiliteitsclausule voor 

structurele hervormingen aan België toegekend in 2019 omwille van onder meer de 
pensioenhervorming en bepaalde maatregelen van de tax shift.  
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Een dergelijke bijstelling van het budgettaire aanpassingstraject kan ook toegestaan 
worden aan een individuele Lidstaat in geval van een ”ongewone gebeurtenis die 
buiten de controle van de Lidstaat valt” (an unusual event outside the control of the 
Member State). Behalve de twee voorwaarden die blijken uit de benaming zelf van de 
flexibiliteitsclausule, moet het om een gebeurtenis gaan die een doorslaggevende 
impact heeft op de financiële toestand van de gezamenlijke overheid en mag de 
budgettaire houdbaarheid op middellange termijn niet in gevaar worden gebracht 
door de aanpassing van het budgettair traject. Deze flexibiliteitsclausule is 
voorbehouden voor uitzonderlijke gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld natuurrampen) 
en wordt geval per geval geëvalueerd en is dus niet automatisch voor alle Lidstaten 
van toepassing. In de praktijk werd deze clausule reeds toegepast voor de bijkomende 
uitgaven voor de uitzonderlijke instroom van vluchtelingen en de bijkomende 
veiligheidsuitgaven voor de aanpak van de terroristische dreiging. 
 
Het is de in punt 3 van het kader vermelde flexibiliteitsclausule ”voor ongunstige 
economische gebeurtenissen” die in 2020 zal ingezet worden voor de budgettaire 
gevolgen van de strijd tegen het Coronavirus en de leniging van de socio- economische 
impact van deze gezondheidscrisis op de burgers en de bedrijven. 
 
De Europese Commissie heeft in de loop van de maand maart 2020 opeenvolgende 
voorstellen geformuleerd om de diverse flexibiliteitsclausules voorzien in het 
Stabiliteits- en Groeipact te activeren, gaande van clausules die reeds in het verleden 
werden toegepast tot de clausule die nooit eerder werd geactiveerd. Zodoende werd 
in een eerste fase de in punt 3.1. van Kader 1 vermelde flexibiliteit geviseerd die kan 
ingeroepen worden in het geval van “een ongewone gebeurtenis die buiten de controle 
van de Lidstaat valt” (an unusual event outside the control of the Member State).  
 
Maar naarmate de gezondheidscrisis uitbreidde en de negatieve economische impact 
in omvang toenam, werd geopteerd om de budgettaire flexibiliteit maximaal in te 
zetten door de activering van de niet eerder toegepaste “algemene 
ontsnappingsclausule” (general escape clause). 
 
Deze evolutie in de opeenvolgende initiatieven van de Commissie wordt hierna 
toegelicht. 
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De Europese Commissie kondigde op 13 maart 2020 9 de volgende concrete 
maatregelen aan, die op 16 respectievelijk 23 maart 2020 door de Raad van de 
Europese Unie werden onderschreven 10: 
 

1. In de evaluatie van de naleving van de Europese begrotingsregels, zal de 
budgettaire impact van éénmalige budgettaire maatregelen die bedoeld zijn om 
de economische effecten van de COVID-19-pandemie tegen te gaan, buiten 
beschouwing worden gelaten. Het Stabiliteits- en Groeipact kan aangepast 
worden voor doelgerichte uitzonderlijke uitgaven. Dringende 
ondersteuningsmaatregelen die nodig zijn (i) voor de inperking en aanpak van 
de pandemie, (ii) om de liquiditeit van bedrijven en economische sectoren te 
verzekeren, en, (iii) voor de bescherming van de jobs en het inkomen van 
werknemers getroffen door tijdelijke bedrijfssluitingen, kunnen volgens de 
Commissie als éénmalige budgettaire uitgaven beschouwd worden. 
 

2. De Commissie heeft geoordeeld dat de flexibiliteitsclausule in verband met de 
aanpak van “ongewone gebeurtenissen die buiten de controle van de regering 
van de Lidstaat vallen” in de huidige crisissituatie kan ingeroepen worden. 
Wanneer dergelijke ongewone gebeurtenissen een doorslaggevende impact 
hebben op de budgettaire toestand van een Lidstaat, voorziet het Stabiliteits- en 
Groeipact dat aan de Lidstaat een tijdelijke afwijking van de vereiste 
budgettaire aanpassingen kan toegestaan worden. Deze clausule kan dus 
ingeroepen worden voor de uitzonderlijke uitgaven die gedaan worden om de 
uitbraak van de COVID-19-uitbraak in te dijken. Gezondheidsuitgaven en 
doelgerichte steunmaatregelen aan bedrijven en werknemers, kunnen hiervoor 
in aanmerking komen op voorwaarde dat zij tijdelijk zijn en verband houden 
met de pandemie-uitbraak. 
 

3. Het voorstel van de Commissie aan de Raad van de Europese Unie om de 
budgettaire aanpassingen die van de Lidstaten worden geëist te hertekenen, in 
overeenstemming met de Europese budgettaire regels. Hierdoor wordt het 
mogelijk om rekening te houden met specifieke toestanden die zich in bepaalde 
landen kunnen voordoen in geval van negatieve economische groei of een forse 
afname van de economische activiteit. 
 

 
9  European Commission, March 13, 2020, COM(2020)112 final, Communication from the 

Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central 
Bank, the European Investment Bank and the Eurogroup: “Coordinated economic response to the 
COVID-19-outbreak”. 

10  Council of the European Union, Press Release 223/20 09/04/2020, Report on the comprehensive 
economic policy response to the COVID-19 pandemic, points 3 and 8. 
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4. De intentie van de Commissie om aan de Raad van de Europese Unie de 
activering voor te stellen van de “general escape clause” die een meer 
veralgemeende ondersteuning van het begrotingsbeleid van de Lidstaten 
mogelijk maakt. Deze specifieke clausule laat toe dat in geval van een sterke 
neerwaarts gerichte economische evolutie in de eurozone of gans de Europese Unie 
de aanbevolen budgettaire aanpassingen worden opgeschort. 

 
De Raad van de Europese Unie stemde op 23 maart 2020 in met de evaluatie van de 
toestand door de Commissie, met name dat de eurozone of gans de Europese Unie 
zich in een sterk neerwaarts gerichte economische evolutie bevindt en dat bijgevolg de 
voorwaarden voor de activering van de ”general escape clause” zijn vervuld.  
 
De “general escape clause”, vrij vertaald als de “algemene ontsnappingsclausule” 
maakt deel uit van de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact dat in 2011 door 
het Six Pack werd doorgevoerd op basis van de lessen getrokken uit de financiële crisis 
van 2008-2009 en werd nog nooit eerder toegepast. 
 
In het geval van een forse neerwaarts gerichte economische evolutie in de eurozone of 
in de ganse Europese Unie maakt deze clausule een gecoördineerde en geordende 
tijdelijke afwijking van de budgettaire regels voor alle Lidstaten mogelijk. 
 
De algemene ontsnappingsclausule is bedoeld om een algemene crisis veroorzaakt 
door een omvangrijke neerwaartse economische schok aan te pakken en reikt dan ook 
verder dan de in punt 3.1 van Kader 1 vermelde flexibiliteitsclausule voor ongewone 
gebeurtenissen. 
 
Op 13 maart 2020 maakte de Commissie reeds gewag van een daling van het reële bbp 
in de Europese Unie met 1% in 2020 en van het risico op een nog grotere economische 
schok, afhankelijk van de omvang van de gezondheidscrisis. De recentere 
ontwikkelingen bevestigden deze vrees: op 20 maart 2020 wees de Commissie erop 
dat de terugval van de economische activiteit dezelfde proporties zou kunnen 
aannemen als in 2009. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakte in haar World 
Economic Outlook van 14 april 2020 melding van een verwachte daling van het reële 
bbp van de eurozone met 7.5% in 2020. 11 De door de Lidstaten reeds genomen of nog 
te nemen maatregelen en de terugval van de economische activiteit zullen de 
budgettaire tekorten fors doen oplopen. Er is bijgevolg nood aan een algemene 
budgettaire ondersteuning en die wordt door deze flexibiliteitsclausule aangeboden. 
 
De activering van de “algemene ontsnappingsclausule” stelt de Lidstaten in de 
mogelijkheid om: 

 
11  De nieuwe vooruitzichten van de Europese Commissie zullen pas in de Spring Forecast van begin 

mei 2020 opgenomen worden. 
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- een budgettair beleid te voeren dat de implementatie mogelijk maakt van alle 

maatregelen die vereist zijn voor wat de eerste prioriteit moet zijn, met name 
een adequate aanpak van de crisis, 
 

- en tegelijkertijd toch binnen het regelgevend kader van het Stabiliteits- en 
Groeipact te blijven. 

 
Inherent aan deze flexibiliteitsclausule is dan ook dat de toepassing ervan de 
budgettaire houdbaarheid van de overheidsfinanciën niet in gevaar mag brengen en 
dat de toegestane afwijkingen van tijdelijke aard dienen te zijn. De geboden flexibiliteit 
laat toe om de gezondheidscrisis aan te pakken en te reageren op de directe 
economische gevolgen ervan. De Commissie is van oordeel dat de inperking van de 
onmiddellijke economische schade noodzakelijk is om het risico op een ontsporing van 
structurele aard te beperken en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
middellange en lange termijn veilig te stellen. De Commissie heeft echter geen 
einddatum vooropgesteld en stelde dat de flexibiliteit zolang als nodig ten volle kan 
benut worden 12. 
 
Op de concrete vraag over het verschil tussen de flexibiliteitsclausule voor ongewone 
gebeurtenissen buiten de controle van de overheid en de algemene 
ontsnappingsclausule antwoordde de Commissie het volgende 13: 
 

- De clausule voor ongewone gebeurtenissen kan op een brede waaier van 
uitgaven toegepast worden op voorwaarde dat die uitgaven verbonden zijn met 
de gebeurtenissen die plaatsvinden buiten de controle van de overheden, zoals 
de Coronaviruspandemie. Dit betekent dat de budgettaire impact van de 
maatregelen genomen als reactie op die uitbraak worden uitgesloten bij de door 
de Commissie opgestelde evaluatie van de naleving van het Stabiliteits- en 
Groeipact. 
 

- De algemene ontsnappingsclausule is meer een verregaande vorm van 
flexibiliteit en laat de Lidstaten toe om de budgettaire maatregelen te treffen om 
op een adequate manier om te gaan met de situatie van een veralgemeende 
crisis veroorzaakt door een sterke neerwaarts gerichte economische evolutie in 
de eurozone of gans de Europese Unie en om tegelijkertijd toch binnen het 
regelgevend kader van het Stabiliteits- en Groeipact te blijven. 

 

 
12  European Commission, Questions and answers: Commission proposes activating fiscal 

framework's general escape clause to respond to Coronavirus pandemic, 20 March 2020. 
13  Bron: zie voetnoot 12. 
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Wat de implementatie van de “algemene ontsnappingsclausule” betreft, wijst de 
Commissie erop dat de vereiste budgettaire coördinatie tussen de Lidstaten en de 
opstelling van de richtsnoeren voor de realisatie van deze nieuwe 
begrotingsondersteuning zowel op het nationale als op het geaggregeerde niveau  zal 
kunnen plaatsvinden ter gelegenheid van de evaluatie van de Stabiliteits- en 
Convergentieprogramma’s 2020 en de opstelling van de lentevooruitzichten (Spring 
Forecast) en de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie en hun 
goedkeuring door de Raad van de Europese Unie 14. 
 
 

1.3.2 De nieuwe Europese richtsnoeren met betrekking tot de opstelling van 
de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s van de Lidstaten 

De Lidstaten zijn voor de opstelling van de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s 
(SCP’s) gebonden aan strikte regels inzake de inhoud en de vorm van die 
Programma’s 15. 
 
Maar in de huidige context waarin beleidsorganen opereren in uitzonderlijke 
economische onzekerheden en onder enorme druk, heeft de Europese Commissie 
besloten om de Lidstaten de mogelijkheid te geven de opstelling van de SCP’s te 
vereenvoudigen 16. Aangezien de Commissie grote verschillen verwacht tussen de 
Lidstaten op het vlak van de invulling van de SCP’s, beoogt zij met deze 
vereenvoudiging de SCP’s toch enigszins te stroomlijnen. 
 
De SCP’s 2020 dienen echter nog steeds uiterlijk op 30 april 2020 bij de Europese 
Commissie te worden ingediend 17. Het Europees Semester gaat dus door zoals 
gepland maar onder een aangepaste vorm. 
 

 
14  Bron: zie voetnoot 12. 
15  Code of Conduct of the Stability and Growth Pact, zie: Council of the European Union, May 18, 

2017, 9344/17 ECOFIN 423 UEM 170, Revised specifications on the implementation of the Stability 
and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence 
Programmes. 

16  De Lidstaten kunnen echter nog steeds opteren voor een klassiek SCP dat volledig aan de Code of 
Conduct beantwoordt of zij kunnen naast de minimaal vereiste data bijkomende informatie 
meedelen. 

17  Conform de artikelen 4(1) en 8(2) van de Europese Verordening 1466/97, met betrekking tot de 
verstrenging van het toezicht op de budgettaire toestand en de controle en coördinatie van het 
economisch beleid (preventieve luik van het Stabiliteits- en Groeipact). 
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Op 6 april 2020 heeft de Commissie de nieuwe richtsnoeren met betrekking tot de 
opstelling van de SCP’s 2020 bekendgemaakt 18. Het betreft de minimale vereisten 
inzake inhoud en vorm van de SCP’s om in overeenstemming te zijn met de vereisten 
van de Europese Verordening 1466/97. 
 
De nieuwe richtsnoeren luiden als volgt: 
 
De focus ligt op de periode 2020-2021 en het SCP dient minimaal drie delen te 
bevatten 19: 
 

1) een inleidend gedeelte dat een overzicht geeft van het begrotingsbeleid als 
reactie op de COVID-19 uitbraak, 
 

2) de economische vooruitzichten, 
 

3) de budgettaire indicatoren van de Gezamenlijke Overheid en de 
beleidsmaatregelen voor de aanpak en de inperking van de gezondheids- en 
economische crisis. 

 
Het middellange termijnplan kan beperkt worden tot de verwachte evolutie van de 
schuld en het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid. Wel dienen de 
onderliggende economische hypothesen en de impact van de maatregelen 
gepreciseerd te worden. Informatie over de uitsplitsing van het vorderingensaldo 
tussen de verschillende overheidsgeledingen, de componenten van de evolutie van de 
schuldratio, de houdbaarheid op lange termijn, de sensitiviteitsanalyse en de 
institutionele elementen van de overheidsfinanciën hoeft niet opgenomen te worden. 
 
 

1.3.2.1 Het begrotingsbeleid als reactie op de COVID-19-uitbraak 
In dit eerste deel van het Stabiliteitsprogramma worden de krachtlijnen van het 
begrotingsbeleid toegelicht. 
 

 
18  Guidelines for a streamlined format of the 2020 Stability and Convergence Programmes in light of 

the COVID-19 outbreak, April 6, 2020 (Note for the Alternates of the Economic and Financial 
Committee, information shared with the independent fiscal institutions in the Member States). 

19  Drie in plaats van zeven delen in een klassiek Stabiliteits- of Convergentieprogramma, met name: 
1) Algemeen beleidskader en beleidsdoelstellingen, 2) Economische vooruitzichten, 3) 
Begrotingssaldo van de gezamenlijke overheid, maatregelen en overheidsschuld, 4) 
Sensitiviteitsanalyse en vergelijking met het voorgaande Stabiliteits- of Convergentieprogramma, 
5) Houdbaarheid van de overheidsfinanciën, 6) Kwaliteit van de overheidsfinanciën, 7) 
Institutionele aspecten inzake overheidsfinanciën. 
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De Lidstaten dienen aan te geven hoe zij hun begrotingsbeleid hebben afgestemd op 
de aanpak van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de COVID-19-uitbraak en op 
het ondervangen en beperken van de negatieve economische en financiële effecten van 
deze crisis. 
 
De Lidstaten dienen de draagwijdte toe te lichten van het aan de uitzonderlijke 
omstandigheden aangepaste Stabiliteits- of Convergentieprogramma voor 2020 in de 
context van de bestaande nationale begrotingsprocedures. Er dient melding gemaakt 
worden van de mate waarin de Lidstaten hun toevlucht nemen tot de Europese 
budgettaire flexibiliteitsclausules, en meer bepaald de “algemene 
ontsnappingsclausule” (“general escape clause”) of gelijkaardige regelingen voorzien 
in de nationale budgettaire regelgeving. 
 
Dit eerste deel dient eveneens een samenvatting te bevatten van de economische 
situatie van de Lidstaat en een globaal overzicht te geven van alle sanitaire en socio-
economische maatregelen die werden aangenomen of aangekondigd om de pandemie 
in te perken en de nefaste gevolgen ervan te lenigen. 
 
 

1.3.2.2 De economische vooruitzichten 
Voor 2020 dienen de belangrijkste indicatoren van de verwachte economische situatie 
vermeld te worden: de groei van het reële bbp (en diens componenten), de bbp-
deflator en de HICP 20 inflatie. Omwille van de grote onzekerheid, kunnen de 
Lidstaten naast een basisscenario één of meerdere variante scenario’s opnemen. 
 
Voor 2021 dienen de Lidstaten één van de volgende drie opties uit te voeren: 
 

a) De (gedetailleerde) economische vooruitzichten van het basisscenario voor 
2021 invullen in de door de Commissie vooropgestelde tabellen; 

OFWEL 
b) De economische vooruitzichten van twee scenario’s voor 2021 meedelen 

waarbij minstens de volgende aggregaten dienen vermeld te worden: de groei 
van het reële bbp, de bbp-deflator en de inflatie; 

OFWEL 
c) Indien de gegevens voor 2021 niet kunnen aangeleverd worden, de vermelding 

“niet beschikbaar” opnemen in de vooropgestelde tabellen. Desgevallend dient 
de Lidstaat toch een kwalitatieve beschrijving te geven van de economische 
hypothesen en vooruitzichten. 

 

 
20  Harmonised Index of Consumer Prices. 
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Voormelde gegevens moeten worden aangeleverd op basis van de sjablonen die 
afkomstig zijn van de Code of Conduct voor de SCP’s (zie ingevulde Tabel 1 en Tabel 
2 in hoofdstuk 3). 
 
 

1.3.2.3 De budgettaire indicatoren van de Gezamenlijke Overheid en de 
maatregelen 

Voor 2020 dient een voorlopige raming van de voornaamste budgettaire indicatoren 
te worden opgesteld, met inbegrip van de geaggregeerde uitgaven- en 
ontvangstenratio’s en diens belangrijkste componenten. Het macro-economisch 
scenario en de hypothesen waarop die budgettaire vooruitzichten zijn gebaseerd, 
dienen duidelijk te worden vermeld. 
 
Op basis van het macro-economisch en budgettair scenario dient ook de verwachte 
schuldevolutie op het niveau van de gezamenlijke overheid in 2020 te worden 
aangegeven. 
 
Omwille van de grote onzekerheid, kunnen de Lidstaten naast een basisscenario één 
of meerdere variante scenario’s opnemen. 
 
Voor 2021 is het voldoende dat de Lidstaten de begrotingsvooruitzichten bij 
ongewijzigd beleid weergeven, waarbij: 

- de ontvangsten- en uitgaventrends geëxtrapoleerd worden, 
- rekening wordt gehouden met de reeds aangenomen of aangekondigde 

maatregelen, 
- rekening wordt gehouden met de uitdoving van tijdelijke maatregelen. 

 
Zij kunnen hierbij opteren voor één van de volgende drie opties: 
 

a) Gedetailleerde begrotingsvooruitzichten en de schuldgraad van het 
basisscenario voor 2021 invullen in de door de Commissie vooropgestelde tabel 
(zie ingevulde Tabel 5 in deel 4.3); 

OFWEL 
b) Begrotingsvooruitzichten van twee scenario’s voor 2021 weergeven waarbij 

minstens de volgende aggregaten dienen vermeld te worden: de 
ontvangstenratio, de uitgavenratio, de saldoratio en de schuldratio; 

OFWEL 
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c) Indien de gegevens voor 2021 niet kunnen aangeleverd worden, de vermelding 
“niet beschikbaar” opnemen in de vooropgestelde tabel. Desgevallend dient de 
Lidstaat toch een kwalitatieve beschrijving te geven van de verwachte evolutie 
van de schuldratio en het begrotingssaldo van de Gezamenlijke Overheid, die 
de onderliggende economische hypothesen en de impact van de maatregelen 
reflecteren. 

 
Wat de middellange termijn betreft, dienen de Lidstaten geen integraal uitgewerkt 
plan in de SCP’s op te nemen. De Commissie legt wel een aantal eisen op die haar 
moeten toelaten om de naleving te toetsen van de voorwaarden die verbonden zijn 
aan de toepassing van de “algemene ontsnappingsclausule”, met name: 

- de vrijwaring van de financiële houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
middellange termijn, 

- het respect van de rapporteringsvereisten bepaald in de Europese Verordening 
1466/97. 

 
Teneinde die toetsing mogelijk te maken dient ten minste een kwalitatieve beschrijving 
gegeven te worden van de verwachte evolutie van de schuld en het begrotingssaldo 
van de gezamenlijke overheid op middellange termijn. Indien nodig, kan dit volgens 
meerdere scenario’s gebeuren. 
 
De SCP’s dienen eveneens een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de 
belangrijkste begrotingsmaatregelen die reeds werden aangenomen of 
aangekondigd, met vermelding van de ESR-code, de nog te doorlopen wetgevende 
procedure en de duur van de maatregel; ook de waarborgstellingen door de overheid 
dienen geëxpliciteerd te worden. Voorbeelden van bedoelde maatregelen zijn: 
dringende nooduitgaven die verband houden met bijkomende 
gezondheidsmaatregelen en/of -voorzieningen, tijdelijke compensatiemaatregelen 
zoals de uitbreiding van werkloosheidsuitkeringen of tijdelijke ondersteuning van 
ondernemingen die door de crisis worden getroffen, alsook de overheidsgarantie bij 
de opname van kredieten door bedrijven. Teneinde de budgettaire respons van de 
Europese Unie op de crisis te kunnen coördineren, dienen de SCP’s een eerste raming 
weer te geven van de budgettaire impact van alle maatregelen die werden 
aangenomen of aangekondigd na de COVID-19-uitbraak. Daartoe dienen de 
geëigende tabellen ingevuld te worden (zie ingevulde Tabel 3 en Tabel 4 in deel 4.2). 
Het zou nuttig zijn om de voorwaarden die aan deze maatregelen zijn verbonden in 
een bijlage toe te lichten 21. 

 
21  In de mate van het mogelijke dient een onderscheid gemaakt te worden tussen (1) bijkomende 

uitgaven of ontvangstenverminderingen, (2) maatregelen die een herschikking van bestaande 
uitgaven impliceren (en dus geen impact hebben op het begrotingssaldo van de gezamenlijke 
overheid), (3) maatregelen om betalingen te verschuiven in de tijd en dus geen onmiddellijk effect 
hebben op het EDP-vorderingensaldo, en (4) de waarborgen.  
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1.3.3 De andere economische en financiële beleidsmaatregelen op het 
niveau van de Europese Unie en de eurozone 

Naast de beslissing om de begrotingsregels van de Europese Unie zo flexibel mogelijk 
toe te passen en de vaststelling van een tijdelijk kader voor staatssteun zodat de 
Lidstaten volledig gebruik kunnen maken van de door de herziene regels geboden 
flexibiliteit om hun economieën te ondersteunen, heeft de Europese Commissie talrijke 
voorstellen uitgewerkt om alle beschikbare middelen op het niveau van de Europese 
Unie in te zetten om de ongeziene uitdagingen ten gevolge van de COVID-19-uitbraak 
het hoofd te bieden. 
 
Ook de Europese Investeringsbank en de Europese Centrale Bank hebben belangrijke 
steunmaatregelen uitgevaardigd. 
 
Hierna worden enkele belangrijke maatregelen kort toegelicht. 
 
 

1.3.3.1 Maatregelen voorgesteld door de Europese Commissie en 
aangenomen door of ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 
de Europese Unie 

Investeringsinitiatief “Coronavirusrespons” (Corona Respons Investment 
Initiative) (CRII) 22 23 
Eén van de gerichte maatregelen voorgesteld door de Europese Commissie ter 
ondersteuning en bescherming van de economieën, de ondernemingen en de 
werknemers van de Lidstaten is het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons, dat 
erop gericht is investeringen te bevorderen door in de Europese structuur- en 
investeringsfondsen beschikbare kasreserves vrij te maken voor de onmiddellijke 
bestrijding van deze crisis. Het gaat om een omvangrijke investering die op korte tijd 
zal oplopen tot 37 miljard euro. 
 

 
22  Europese Commissie, 13.3.2020 COM(2020) 113 final 2020/0043 (COD), Voorstel voor een 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
1303/2013, Verordening (EU) nr. 1301/2013 en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke 
maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren 
van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak: Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons. 

23  Goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Inwerkingtreding 
1 april 2020, (Council of the EU, press release 223/20 09/04/2020 Report on the comprehensive 
economic policy response to the COVID-19 pandemic). 
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Hiertoe stelt de Commissie het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
voor om ongeveer 8 miljard euro aan investeringsliquiditeiten vrij te maken. 
 
Om snel deze 37 miljard euro aan Europese overheidsinvesteringen te kunnen 
inzetten, stelt de Commissie voor dit jaar tot de afsluiting van de programma’s af te 
zien van de verplichting om ongebruikte voorfinancieringen in het kader van het 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), het Cohesiefonds (CF) en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV) terug te vorderen. 
 
De Lidstaten kunnen de in 2020 niet teruggevorderde bedragen gebruiken om 
investeringen in verband met de COVID-19-uitbraak in het kader van het EFRO, het 
ESF, het CF en het EFMZV versneld uit te voeren. Rekening houdend met de 
gemiddelde medefinancieringspercentages in de Lidstaten kan het bedrag van 8 
miljard euro leiden tot de vrijmaking en de inzet van om en bij de 29 miljard euro aan 
structurele financiering in de hele Europese Unie. 
 
Investeringsinitiatief ”Coronavirusrespons Plus” (Corona Response Investment 
Initiative plus) (CRIIplus): 
Aanvullend op het eerste investeringsinitiatief heeft de Europese Commissie een 
tweede pakket aan maatregelen aangekondigd. Dit tweede pakket is omvangrijker dan 
het eerste omdat alle niet gebruikte middelen van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus alsook het Cohesiefonds kunnen 
ingezet worden in de strijd tegen het Coronavirus. Verder kunnen de Lidstaten 
opteren voor 100% EU-cofinanciering zodat ze zelf niet langer naar cofinanciering op 
zoek moeten gaan. Ten slotte wordt er een ruimere flexibiliteit voorzien zodat het 
bijvoorbeeld makkelijker wordt om budgetten te transfereren tussen categorieën van 
regio’s alsook tussen verschillende fondsen zodat de steun kan ingezet worden waar 
de nood het hoogst is. 
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Reactivering van het Emergency Support Instrument (ESI) 24 
De Europese Commissie heeft op 2 april 2020 de reactivering voorgesteld van het 
Emergency Support Instrument in de context van de COVID-19 uitbraak waardoor 
voor 2,7 miljard aan middelen uit de EU-begroting kunnen aangewend worden voor 
de financiering van noodhulp aan de gezondheidssystemen van de Lidstaten. Het gaat 
in de eerste plaats om het aanschaffen en verdelen van medisch materiaal en medische 
infrastructuur en de hulp aan bedrijven die hun productieapparaat inzetten (en 
eventueel transformeren) om medisch materiaal te kunnen produceren en leveren. 
Doel is om de aankopen en productie te coördineren en de meest getroffen gebieden 
te voorzien van het benodigde materiaal. De vragen om bijstand in het kader van het 
ESI dienen door de Lidstaten bij de Europese Commissie te worden ingediend. 
 
SURE, voluit “Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency” 25 26 
SURE is een nieuw tijdelijk instrument voor steun om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken. De Europese Unie kan van SURE gebruik maken om tot 100 
miljard euro financiële bijstand te verstrekken in de vorm van leningen van de Unie 
aan de getroffen Lidstaten. De leningen moeten de Lidstaten helpen om hun 
toenemende overheidsuitgaven voor werktijdverkortingsregelingen en soortgelijke 
maatregelen te financieren, om banen te beschermen, en dus ook om werknemers en 
zelfstandigen te beschermen tegen het risico op werkloosheid en inkomensverlies. 
 
Doordat de kredietopnames door de Lidstaten worden gefinancierd met leningen 
uitgegeven door de Europese Commissie en tegen dezelfde voorwaarden 
(zogenaamde back-to-back kredieten), genieten de Lidstaten gunstiger voorwaarden 
dan wanneer zij zelf op de internationale financiële markten moeten ontlenen. 
 

 
24  European Commission, April 2, 2020, COM(2020) 175 final, 2020/0056 (NL/E), Proposal for a 

Council Regulation activating the emergency support under Council Regulation (EU) 2016/369 of 
March 15, 2016 and amending its provisions in respect of the COVID-19 outbreak. 

25  Europese Commissie, 2.4.2020, COM(2020) 139 final 2020/0057 (NLE), Voorstel voor een 
Verordening van de Raad betreffende de instelling van een Europees instrument voor tijdelijke 
steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE) naar aanleiding van de 
uitbraak van COVID-19.  

26  Voorstel van de Europese Commissie van 2 april 2020 goedgekeurd door de Raad van de Europese 
Unie op 9 april 2020 (Council of the EU, press release 223/20 09/04/2020 Report on the 
comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic). 

 



32 
 

SURE zal aanvullende financiële steun bieden bovenop de nationale maatregelen en 
de gewone subsidies die in het kader van het Europees Sociaal Fonds 27 voor 
soortgelijke doeleinden worden verstrekt. 
 
De voorwaarden om te bepalen wanneer een Lidstaat in aanmerking komt voor steun 
in het kader van dit instrument, moeten worden vastgesteld op basis van de 
plotselinge sterke stijging van de feitelijke en mogelijk ook geplande 
overheidsuitgaven ter bescherming van de werkgelegenheid tegen de gevolgen van 
de COVID-19-uitbraak en moeten rechtstreeks verband houden met de invoering van 
regelingen voor werktijdverkorting en andere soortgelijke maatregelen om de 
Lidstaten te helpen bij de bescherming van banen en om werknemers en zelfstandigen 
te beschermen tegen het risico op werkloosheid en inkomstenverlies. Bij het 
beoordelen van de plotselinge stijging van de uitgaven wordt alleen gekeken naar 
openbare noodmaatregelen om de werkgelegenheid te beschermen na de COVID-19-
uitbraak. 
 
SURE zal de vorm aannemen van een kredietverleningsregeling, ondersteund door 
een systeem van garanties van de Lidstaten. Dit systeem zal de Unie in staat stellen: 
 

- een groter volume aan leningen te verstrekken aan Lidstaten die om financiële 
bijstand vragen in het kader van SURE; 
 

- ervoor te zorgen dat de voorwaardelijke verplichtingen voor de Unie die 
voortvloeien uit dit instrument verenigbaar zijn met de begroting van de Unie. 

 
De verenigbaarheid met de beperkingen van de EU-begroting wordt geregeld door de 
garanties van de Lidstaten ten belope van 25% van de toegestane leningen. Elke 
lidstaat draagt bij in verhouding tot zijn aandeel in het bruto nationaal inkomen van 
de Unie. 
 

 
27  Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU). Alhoewel de thematische reikwijdte van de twee 
instrumenten consistent is, met name de aanpak van ernstige crisissen ten gevolge van 
bedreigingen voor de volksgezondheid, verschilt SURE toch van het SFEU  op de volgende punten: 
(i) SURE is van tijdelijke aard terwijl het SFEU een permanent instrument is, (ii) er is een verschil 
in geografische reikwijdte: SURE is beperkt tot de Lidstaten van de Europese Unie en geldt niet 
voor landen waarmee wordt onderhandeld over toetreding tot de Unie, (iii) SURE is beperkt tot de 
COVID-19-uitbraak terwijl het SFEU op permanente basis kan gebruikt worden, (iv) SURE is 
gebaseerd op leningen terwijl het SFEU gebaseerd is op subsidies en voorziet in de mogelijkheid 
van voorschotten. 
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De financiële bijstand van de Unie in het kader van SURE kan alleen worden 
vrijgemaakt op voorstel van de Europese Commissie aan de Raad van de Europese 
Unie. De betrokken lidstaat moet om steun verzoeken. 
 
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (European Stability Mechanism) 28 
De Eurogroep heeft op 9 april 2020 beslist om het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) in te zetten in de strijd tegen de COVID-19 crisis en lanceerde daarom de actie 
Pandemic Crisis Support. Het ESM is een intergouvernementeel fonds dat een 
kredietcapaciteit heeft van 410 miljard euro en het is een soort van veiligheidsnet voor 
de landen van de eurozone in geval van crisis. Deze hulp zal verstrekt worden via de 
ECCL-kredietlijn (Enhanced Conditions Credit Line) en elke Lidstaat van de eurozone 
kan erop beroep doen. De enige voorwaarde is dat de verstrekte middelen worden 
aangewend voor de financiering van de directe en indirecte gezondheidszorgen en de 
kosten van genezing en preventie in verband met de COVID 19 crisis. De omvang van 
de steun per Lidstaat is beperkt tot 2% van zijn bbp vastgesteld eind 2019. 
 
 

1.3.3.2 De steun vanuit de Europese Investeringsbank Groep (EIB Group) 29 30 
De actie ondernomen door de Europese Investeringsbank Groep is tweevoudig: een 
Urgentieplan (40 miljard euro) en een Pan-Europees Garantiefonds (200 miljard euro). 
 
Het Urgentieplan zal het mogelijk maken om tot 40 miljard euro aan financiering te 
mobiliseren door zich te steunen op: 

- de garantie van de EU-begroting (2,5 miljard euro dat 20 miljard euro kan 
mobiliseren); 

- de eigen middelen. 
 
De financiële steun zal bestaan uit overbruggingskredieten, opschorting van 
terugbetaling van kredieten en andere maatregelen bedoeld om een tekort aan 
liquiditeiten en werkingsfondsen van kmo’s in de EU Lidstaten te verminderen. De 
EIB Groep, en meer bepaald het Europees Investeringsfonds (EIF) dat in de 
ondersteuning van de kmo’s is gespecialiseerd, zal hiervoor samenwerken met de 
financiële intermediaire instellingen van de Lidstaten en in partneriaat met de banken 
in de Lidstaten. 
 

 
28  http://www.esm.europe.eu/content/europe-response-corona-crisis. 
29  https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-

fight-crisis-caused-by-covid-19 
30  https://www.eib.org/en/press/all/2020-094-eib-group-moves-to-scale-up-economic-response-to-

covid-19-crisis.htm  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eib.org%2Fen%2Fpress%2Fall%2F2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19&data=02|01||5f47372b80a54d10068f08d7e29ac3c7|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637227026646976124&sdata=bg5Iacz9qm9DDOiFNTZjow1XR8UmRGe3xs483DO7dn8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eib.org%2Fen%2Fpress%2Fall%2F2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19&data=02|01||5f47372b80a54d10068f08d7e29ac3c7|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637227026646976124&sdata=bg5Iacz9qm9DDOiFNTZjow1XR8UmRGe3xs483DO7dn8%3D&reserved=0
https://www.eib.org/en/press/all/2020-094-eib-group-moves-to-scale-up-economic-response-to-covid-19-crisis.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2020-094-eib-group-moves-to-scale-up-economic-response-to-covid-19-crisis.htm
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Naast het Urgentieplan, werd op 9 april 2020 de oprichting goedgekeurd van een Pan-
Europees Garantiefonds 31 van 25 miljard euro (gespijsd door de Lidstaten) dat de EIB 
Groep moet toelaten om haar steun aan kmo’s die kampen met liquiditeitsproblemen 
op te drijven met 200 miljard euro (bovenop de eerdergenoemde 40 miljard euro). Met 
de vrijmaking van fondsen met tussenkomst van de EIB Groep kunnen de Lidstaten 
genieten van de AAA-rating van de EIB. 
 
 

1.3.3.3 Monetaire steunmaatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB) 32 
De ECB heeft actie ondernomen om te vermijden dat naast een gezondheids- en 
economische crisis ook een financiële crisis zou ontstaan. De twee voornaamste 
doelstellingen van de Coronacrisismaatregelen van de ECB zijn: 
 

- het herstel van de goede werking van de financiële markten van het eurogebied 
die aanvankelijk getroffen werden door een buitengewoon hoge volatiliteit, een 
snelle de-risking en een beperkte liquiditeit; 
 

- verzekeren dat het accommoderend monetair beleid verder ten goede komt van 
alle actoren van het eurogebied door ondersteuning te geven aan bedrijven en 
gezinnen die geïmpacteerd worden door de substantiële economische en 
sociale kost van deze crisis. 

 
De economische sectoren in het eurogebied moeten tegen soepele 
financieringsvoorwaarden extra middelen krijgen om hun dagelijkse kasstromen te 
beheren en zodoende onnodige ontslagen vermijden. 
 
De Coronarespons van de ECB bestaat uit drie delen die elkaar onderling versterken 
en aanvullen: 
 

1. De opkoop van obligaties om het gebrek aan liquiditeit en de hoge volatiliteit 
op te financiële markten van het eurogebied op te vangen. Het “Pandemic 
Emergency Purchase Programme” (PEPP) of het noodprogramma voor de 
opkoop van effecten is hiervan het belangrijkste onderdeel. De ECB besliste op 
18 maart 2020 om dit noodprogramma te lanceren. Het voorziet in de aankoop 
van private obligaties en overheidsobligaties ten belope van 750 miljard euro. 
Het noodprogramma loopt tot eind 2020 maar kan ook volgend jaar nog 
doorgaan indien nodig. 

 
31  Goedgekeurd door de Ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) op 9 april 2020. 
32  Speech “The ECB’s response to the COVID-19 pandemic”. Remarks by Isabel Schnabel, Member of 

the Executive Board of the ECB, at a 24-Hour Global Webinar co-organised by the SAFE Policy 
Center on “The COVID-19 Crisis and Its Aftermath: Corporate Governance Implications and Policy 
Challenges”, Frankfurt am Main, 16 April 2020. 
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2. Maatregelen gericht op de banken in de eurozone die betrouwbare partners 

moeten blijven in de uitvoering van het monetair beleid en de 
kredietverstrekking aan de reële economie moeten blijven verzekeren. Zo 
werden onder meer de voorwaarden versoepeld voor de Targeted Longer-
Term Refinancing Operations (TLTROs). Dit zijn operaties binnen het 
Eurosysteem waardoor tegen aantrekkelijke voorwaarden lange termijn 
leningen worden verstrekt aan de kredietinstellingen zodat zij tegen gunstige 
voorwaarden kunnen ontlenen en gestimuleerd worden om kredieten te 
verstrekken aan de reële economie. 
 

3. De traditionele rol van de ECB als “lender of last resort” voor solvabele banken. 
In dit kader worden aan de banken liquiditeiten over langere termijn 
aangeboden tegen de rentevoet die van toepassing is op depositofaciliteiten - 
dus een negatieve rente - en zonder voorwaarden te stellen. 

 
Voor de opkoop van overheidsobligaties in uitvoering van het “Pandemic Emergency 
Purchase Programme” zal een verdeelsleutel toegepast worden op basis van het 
aandeel van de nationale centrale banken in het kapitaal van de ECB. Deze 
verdeelsleutel zal echter flexibel worden toegepast over de duurtijd van het 
opkoopprogramma om fluctuaties in de beschikbaarheid van effecten op te vangen. 
Bovendien heeft de ECB de limiet die het opkopen van overheidsobligaties beperkt tot 
1/3 van de uitstaande schuld van een Lidstaat opgeheven. 
 
Op vlak van het bankentoezicht heeft de ECB beslist de prudentiële kapitaalvereisten 
te versoepelen opdat banken meer financiële middelen ter beschikking zouden hebben 
voor de financiering van de reële economie. Daarnaast werd ook beslist dat voor de 
toepassing van de bestaande prudentiële regelgeving maximale flexibiliteit zal 
toegepast worden, in het bijzonder wat betreft de classificatie van probleemkredieten. 
 
 
 





37 
 

2 HET BEGROTINGSBELEID ALS REACTIE OP DE COVID-19-
PANDEMIE 

2.1 Het voornemen tot volledige benutting van de integrale 
flexibiliteit die door de activering van de “algemene 
ontsnappingsclausule” of “general escape clause” wordt 
mogelijk gemaakt 

De Afdeling acht het aangewezen dat ons land zich schaart achter de algemene 
principes die door de Raad van de Europese Unie op 23 maart 2020 werden 
geformuleerd inzake de toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact in de context van 
de COVID-19-pandemie en dat deze principes een interne toepassing krijgen. 
 
Deze algemene principes luiden als volgt: 
 

- er is nood aan een doortastende, ambitieuze en gecoördineerde beleidsrespons; 
 

- er moet besluitvaardig opgetreden worden om de negatieve economische schok 
zo kort en beperkt mogelijk te houden, en om te verhinderen dat de Europese 
economieën en dus de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
middellange termijn blijvende schade ondervinden; 
 

- de discretionaire steunmaatregelen die door de volle inzet van de 
flexibiliteitsclausules voorzien in het Stabiliteits- en Groeipact, en meer bepaald 
de toepassing van de “algemene ontsnappingsclausule” mogelijk worden, 
dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

• op het juiste moment worden genomen (timely); 
• van tijdelijke aard zijn (temporary); 
• gericht zijn (targeted); 

 
- het Stabiliteits- en Groeipact dient gerespecteerd te worden. De “algemene 

ontsnappingsclausule” laat de Europese Commissie en de Raad van de 
Europese Unie toe om de nodige beleidscoördinerende maatregelen te nemen 
in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact, uitgaande van de normale 
begrotingsvereisten, teneinde de economische gevolgen van de pandemie aan 
te pakken; 
 

- het budgettair beleid dient: 
• een antwoord te bieden op de huidige problemen; 
• gericht te zijn op het herstel van het vertrouwen; 
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• gericht te zijn op een spoedig economisch herstel. 
 
De Europese Commissie heeft voorgesteld om de maatregelen die worden genomen 
om de COVID-19-uitbraak aan te pakken en de nefaste socio-economische effecten van 
de pandemie te beperken niet als eenmalige factoren of “one off’s” te beschouwen, 
maar ze daarentegen op te nemen in de “algemene ontsnappingsclausule” of “general 
escape clause”. Alhoewel sommige van die maatregelen principieel als “one off” 
kunnen aangemerkt worden, werd geopteerd om ze niet als dusdanig te catalogeren, 
maar ze daarentegen onder de “algemene ontsnappingsclausule” onder te brengen 
omdat deze laatste een verstrekkender flexibiliteit biedt ten opzichte van de 
budgettaire vereisten van het regelgevend begrotingskader van de Europese Unie. 
Precies die verregaande flexibiliteit moet de Lidstaten toelaten om een budgettair 
beleid te voeren dat de implementatie mogelijk maakt van alle maatregelen die 
vereist zijn voor wat vandaag de eerste prioriteit moet zijn, met name een adequate 
aanpak van de Coronacrisis, en tegelijkertijd toch binnen het regelgevend kader 
van het Stabiliteits- en Groeipact te blijven. 
 
De beslissing om te opteren voor de “algemene ontsnappingsclausule” is daarnaast 
ook ingegeven door de volgende argumenten: 
 

- Een maatregel kan niet tegelijkertijd als “one off” beschouwd worden en onder 
de noemer van de “algemene ontsnappingsclausule” vallen. Eens een uitgave 
als “one off” werd geclassificeerd, wordt hij immers uitgesloten van het 
structureel saldo en kan hij bijgevolg niet meer ingeroepen worden als 
verantwoording voor het bekomen van meer flexibiliteit ten opzichte van de 
vereiste budgettaire inspanning. 
 

- Om dubbeltellingen te vermijden vereist de classificatie als “one off” een 
nauwgezette opvolging van alle maatregelen, ook de vele kleine maatregelen 
waarvan de individuele impact lager is 0,1% van het bbp maar die in hun 
totaliteit een niet verwaarloosbare impact hebben. Dit impliceert een 
bijkomende werklast zowel voor de Lidstaten als voor de Europese instellingen 
die in de huidige omstandigheden niet wenselijk is. 
 

- De problemen om een duidelijk onderscheid te maken tussen de zuivere 
nooduitgaven op korte termijn (die als “one off” in aanmerking komen) en de 
discretionaire maatregelen gericht op de middellange termijn gevolgen van de 
crisis. 
 

- De problemen om ex ante het tijdstip van de budgettaire impact van de 
maatregelen vast te stellen omdat overloopeffecten naar 2021 mogelijk zijn. 
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Naast de reeds opgesomde argumenten is ook de definiëring zelf van “one off” 
maatregelen te restrictief om alle maatregelen die genomen worden om de 
Coronacrisis te bezweren erin op te nemen. 
 
Onder de noemer van “one off’s” horen immers eerder de kosten die op korte termijn 
worden gemaakt om het hoofd te bieden aan een noodsituatie veroorzaakt door een 
omvangrijke natuurramp of een andere uitzonderlijke gebeurtenis, ook als deze 
respons het overheidstekort doet oplopen 33. Om als “one off” beschouwd te worden, 
dient de uitzonderlijke gebeurtenis: 
 

- specifiek en punctueel te zijn 34; 
 

- en een plotse impact op de ontvangsten/uitgaven of activa/passiva van de 
gezamenlijke overheid of het land te hebben; 
 

- en moet de overheid gedwongen zijn maatregelen te treffen omdat de impact 
groter is dan de normale schommelingen; 
 

- enkel kosten die direct en onmiddellijk door de ramp worden veroorzaakt 
komen als “one off” maatregelen in aanmerking: de kosten van maatregelen die 
onvermijdbaar zijn en vereist zijn om de schade aan de overheid of het land te 
beperken en de omvang van de ramp in te dijken 35. 

 
Deze definiëring heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld geldelijke compensaties betaald aan 
gezinnen of ondernemingen die niet direct door de uitzonderlijke gebeurtenis zijn 
getroffen en waarvoor de overheid meer vrijheid heeft in de toepassing ervan, niet als 
one off’s kunnen weerhouden worden. Algemeen beschouwd worden uitgaven die 
slechts na verloop van tijd worden gedaan niet tot de nooduitgaven gerekend, 
niettegenstaande zij wel (indirect) verband kunnen houden met de uitzonderlijke 
gebeurtenis. 
 
 

 
33  Volgens de definitie weerhouden in de classificatie van maatregelen opgenomen in “The 2015 

Report on Public Finances in EMU”. 
34  Voorbeeld aangehaald in de bijlage 3 bij de “Guidelines for a streamlined format of the 2020 

Stability and Convergence Programmes in light of the COVID-19 outbreak”, April 6, 2020: een jaar 
met uitzonderlijk veel regenval is geen uitzonderlijke gebeurtenis, een uitzonderlijke krachtige 
storm kan dat wel zijn.  

35  Voorbeeld aangehaald in de bijlage 3 bij de ”Guidelines for a streamlined format of the 2020 
Stability and Convergence Programmes in light of the COVID-19 outbreak”, April 6, 2020: de 
verstrekking van medische hulp en een onderkomen aan de slachtoffers, de inperking van 
milieuverontreiniging of vernielingen. 
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2.2 Samenvatting van de beleidsstrategie als reactie op de 
gezondheidscrisis 

De prioritaire doelstelling is de bescherming van de volksgezondheid. De maatregelen 
hebben als doel om de verspreiding van het Coronavirus af te remmen en de COVID-
19-pandemie zoveel mogelijk in te perken, de kwetsbaren in onze samenleving te 
beschermen, te vermijden dat de druk op de ziekenhuizen en het verzorgend 
personeel onhoudbaar wordt en het aantal slachtoffers van de pandemie zo laag 
mogelijk te houden. 
 
Dit vereist de invoering van strenge veiligheidsmaatregelen teneinde de fysieke 
menselijke contacten tot een minimum beperken en voldoende sociale afstand tussen 
elkaar te kunnen respecteren. Om de zogenaamde ”social distancing”, dit is het 
respecteren van voldoende fysieke afstand tussen personen, te kunnen afdwingen was 
het noodzakelijk om grote delen van de economische activiteit tijdelijk stil te leggen en 
de bewegingsvrijheid van de burgers tijdelijk in te perken tot enkel nog essentiële 
verplaatsingen. 
 
Hierna wordt toegelicht hoe de gezondheidscrisis wordt gemonitord en welke 
maatregelen werden genomen om de crisis te beheersen. 
 
Monitoring van de gezondheidscrisis: 

- dagelijkse evaluatie van de evolutie van de verspreiding van het virus; 
- inschakeling van deskundigengroepen: de Risk Assessment Group (RAG) en 

de Risk Management Group (RMG); 
- de Nationale Veiligheidsraad (NVR); 
- vanaf 12 maart 2020: overgang naar de federale fase van het crisisbeheer, wat 

betekent dat alle beslissingen worden genomen door een beheerscel die bestaat 
uit de eerste minister, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten van 
de gemeenschappen en de gewesten; de genomen maatregelen zijn van 
toepassing op het hele grondgebied. 

 
Maatregelen: 
Benevens de basishygiënemaatregelen wordt vooral gefocust op de “social distancing” 
maatregelen die in de loop van maart en april stapsgewijs werden aangescherpt: 
 

1. 12 maart 2020: de NVR, in aanwezigheid en overleg met de minister-
presidenten van de deelgebieden, beslist om met ingang van 13 maart 2020 
middernacht (aanvankelijk tot en met 3 april 2020) de social distancing 
maatregelen te versterken. 
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→ Wat de scholen betreft: 
• Opschorting van de lessen, maar met kinderopvang voor de 

kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en 
gezagsafdelingen (openbare veiligheid); kinderen voor wie er 
geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van 
ouderen, kunnen ook terecht in de scholen. 

• De crèches blijven open. 
• Voor de universiteiten en hogescholen: ontwikkeling van 

modules voor afstandsonderwijs wordt aanbevolen; deze scholen 
worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te 
zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in 
collegezalen of in besloten ruimtes. 
 

→ Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, 
cultuur, folklore, enz.) betreft: 

• Al de recreatieve activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun 
omvang en of ze openbaar of privé zijn. 

• Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten. 
• Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. 
• Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan. 
• De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend. 
• Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het 

weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de 
hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds 
geformuleerde aanbevelingen. 
 

→ Wat het werk betreft: 
• Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar 

telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt. 
 

→ Wat het openbaar vervoer betreft: 
• Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt 

gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. 
Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet 
te overbelasten. 
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→ Wat de residentiële instellingen betreft 36: 
• Verbod op toegang van buitenstaanders in residentiële 

instellingen voor ouderen, personen met een handicap en 
psychiatrische patiënten vanaf 13 maart 2020. 

 
2. 17 maart 2020: de NVR, in aanwezigheid en overleg met de minister-

presidenten van de deelgebieden, beslist om met ingang van woensdag 18 
maart op de middag (aanvankelijk tot en met 5 april) de social distancing 
maatregelen opnieuw aan te scherpen. 
 

→ Beperking van de verplaatsingen buitenshuis: burgers zijn verplicht 
thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te 
vermijden: 

• behalve om naar het werk te gaan; 
• behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, 

voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te 
tanken of om mensen in nood te helpen); 

• lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs 
aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak 
wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder 
hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een 
redelijke afstand te bewaren. 

• samenscholingen zijn niet toegestaan. 
 

→ Bedrijven: 
• worden verplicht om - ongeacht hun omvang - telewerk te 

organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder 
uitzondering. 

• voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de 
social distancing strikt worden gerespecteerd, zowel voor de 
uitoefening van het werk als voor het door de werkgever 
georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om 
aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren 
sluiten. 

  

 
36  Maatregel genomen door de deelgebieden: beslissing Vlaams Gewest op 12 maart 2020, beslissing 

Waals Gewest op 11 maart 2020 en beslissing Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 11 maart 2020. 
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• Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-
maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in 
eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-
naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. 

• Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren 
en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen 
dat de regels over social distancing in de mate van het mogelijke 
in acht worden genomen. 
 

→ Winkels en handelszaken: 
• Deze blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, 

apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. 
• De toegang tot supermarkten wordt gereguleerd (maximum 

aantal klanten in functie van de oppervlakte en maximale 
aanwezigheidsduur). 

• Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten. 
• Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming 

van de instructies op het vlak van social distancing. 
• Ook kappers sluiten vanaf 24 maart om middernacht tot en met 5 

april. 
 

→ Het openbaar vervoer: 
• moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan 

worden gegarandeerd. 
 

→ Reizen buiten België: 
• reizen die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden 

verboden; de grenzen worden gesloten voor alle niet-essentiële 
verplaatsingen van personen. 
 

→ Markten in de open lucht: 
• worden gesloten; voedingskramen zijn alleen toegelaten op 

plaatsen waar ze onmisbaar zijn. 
 

3. 27 maart 2020: de NVR, in aanwezigheid en overleg met de minister-
presidenten van de deelgebieden, beslist om de eerder genomen maatregelen te 
verlengen tot en met 19 april 2020; ze kunnen daarna opnieuw nog met 2 weken 
verlengd worden (tot en met 3 mei 2020): 
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→ Verduidelijkingen in verband met de fysieke activiteit in open lucht, de 
opvang in de scholen tijdens de paasvakantie en herhaling van absoluut 
verbod op feestjes. 
 

→ Overtredingen worden bestraft; aankondiging van een systeem van 
onmiddellijke inning van boetes. 

 
4. 15 april 2020: de NVR heeft in overleg met de minister-presidenten van de 

deelgebieden beslist om de geldende inperkingsmaatregelen te verlengen tot en 
met 3 mei 2020: 
 

→ verlenging wordt draaglijker gemaakt door de doe-het-zelfwinkels en de 
tuincentra opnieuw te openen, mits het respecteren van voldoende 
sociale afstand; 
 

→ verbod op massa-evenementen zoals festivals blijft gehandhaafd tot en 
met 31 augustus 2020; 
 

→ voor de bedrijfswereld blijven de bestaande regels van toepassing totdat 
de protocollen per sector worden bekrachtigd; deze protocollen moeten 
bedrijven in staat stellen hun normale activiteiten zo snel mogelijk te 
hervatten en tegelijkertijd adequate werkomstandigheden voor hun 
werknemers te garanderen, aangepast aan de situatie; telewerken moet 
nog enige tijd de voorkeur blijven krijgen. 

 
Op het moment van publicatie van onderhavig advies is nog onduidelijk wanneer 
precies en volgens welke gradatie de maatregelen opnieuw zullen worden afgebouwd. 
De exit-strategie wordt voorbereid door de deskundigenwerkgroep GEES (voluit: 
Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie). 
 
 

2.3 Samenvatting van de economische en financiële maatregelen 
ter ondersteuning van de economie 

Hierna wordt een overzicht gegeven van de steunmaatregelen die door de federale 
regering werden getroffen. Daarnaast hebben ook de gemeenschappen en de gewesten 
een omvangrijk maatregelenpakket aangenomen ter bestrijding van de nefaste 
gevolgen van de COVID-19-crisis op de economische activiteit. Hiervoor wordt 
verwezen naar punt 4.2 waarin alle steunmaatregelen van de Belgische overheden 
worden toelicht. 
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De federale maatregelen worden gebundeld in het zogenaamde Federaal Plan voor 
Sociale en Economische bescherming 37. 
 
Het eerste luik van dit Plan werd ingevuld door de federale regering die op 6 maart 
2020 38 tien maatregelen heeft goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en 
zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19-pandemie. Deze 
maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn 
in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid 
te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en 
vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffingen en sociale en fiscale 
belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen: 
 

1. Verlenging van de tijdelijke werkloosheid door overmacht met 3 maanden, tot 
30 juni 2020; inroeping van tijdelijke werkloosheid ook mogelijk gemaakt om 
economische redenen om bedienden op tijdelijke werkloosheid te kunnen 
zetten. 

2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid - zowel om economische reden als om 
overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 
procent naar 70 procent met de bedoeling om het inkomensverlies voor de 
getroffen werknemers te beperken. 

3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen: voor het eerste en tweede 
kwartaal van 2020 zal de COVID-19-problematiek worden aanvaard als een 
factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. 

4. Betalingsplan btw: spreiding van btw-aflossingen en vrijstelling van de 
gebruikelijke boetes worden mogelijk gemaakt, op voorwaarde dat de 
schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met 
COVID-19. 

5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing: spreiding van de stortingen en 
vrijstelling van de gebruikelijke boetes worden mogelijk gemaakt, onder 
dezelfde voorwaarde. 

6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting: voor zover wordt 
aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door 
COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de 
personenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

  

 
37  Voor een gedetailleerde omschrijving van deze maatregelen: zie punt 4.2. 
38  Belgische Federale Overheidsdiensten, Ministerraad van 6 maart 2020: ”Tien maatregelen ter 

ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen na COVID-19”. 
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7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen: als zelfstandigen in de 
loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is 
gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een 
verlaging van de bijdrage vragen. 

8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen: voor 
de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 
wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling 
van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan, opnieuw op 
voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. 

9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen 
(overbruggingsrecht): onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in 
hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van 
gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. 

10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten: voor alle 
federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of 
niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of 
sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. 

 
Op 20 maart 2020 werden aanvullende maatregelen genomen die het tweede luik 39 
van het zogenaamde Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming 
vormen en die bovenop de 10 maatregelen komen die op 6 maart 2020 werden 
goedgekeurd. Deze aanvullende maatregelen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van 
de Economic Risk Management Group (ERMG) 40 en op de vergadering met de G-10 
(werkgevers en vakbonden). 
 
Deze aanvullende maatregelen zijn gebaseerd op drie pijlers: 

 
- maatregelen om de koopkracht van de werknemers te waarborgen; 

 
- maatregelen die de zelfstandigen rechtstreeks ondersteunen; 

 
- maatregelen om de ondernemingen te ondersteunen in deze moeilijke tijden. 

 
  

 
39  Belgische Federale Overheidsdiensten, Ministerraad van 20 maart 2020: “Coronavirus: lancering 

van het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming”. 
40  De Risk Management Group bevat naast de RMG op het vlak van volksgezondheid ook de ERMG. 
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1. Wat betreft de koopkracht van de werknemers: de tijdelijke werkloosheid zal 
automatisch toegekend worden, en zal worden uitgebreid en versterkt. Er is 
geen onderscheid meer tussen werkloosheid om economische redenen of 
wegens overmacht; er zal ook een automatische verlenging van de 
betalingstermijnen van de personenbelasting (twee maanden) worden 
ingevoerd. 

2. Wat betreft de steun voor zelfstandigen die moesten sluiten of in moeilijkheden 
verkeren: verhoging van het overbruggingsrecht aan zelfstandigen in 
hoofdberoep die hun activiteit niet of maar deels kunnen voortzetten door het 
Coronavirus; dit recht zal automatisch gelden voor de sectoren die onder het 
KB van 16 maart 2020 vallen en wordt onmiddellijk toegepast (maart/april). 
Voor de anderen moet de activiteit zijn stopgezet gedurende 7 opeenvolgende 
dagen. Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee 
maanden) en inzake sociale bijdragen (uitstel van voor de eerste twee 
kwartalen). Er is ook voorzien in bepaalde vrijstellingen. De lokale overheden 
werd gevraagd om bij te dragen aan de inspanning en op gemeenschapsniveau 
bepaalde belastingen te bevriezen. 

3. Wat betreft de ondersteuning van kmo’s en bedrijven die moesten sluiten of in 
moeilijkheden verkeren: bovengenoemd uitstel van betaling is van toepassing. 
Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen 
geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de 
gevolgen van COVID-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten 
zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen. 

4. Er werden specifieke bepalingen per sector uitgewerkt, met name voor de 
horeca, de handelszaken, de reissector, de evenementensector, de land- en 
tuinbouwsector en de federale wetenschappelijke instellingen. 

 
De minister van Begroting zal toezicht houden op de maatregelen die door de federale 
regering zijn genomen. 
 
De ministerraad van 3 april 2020 41 keurde op voorstel van minister van Financiën 
verschillende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie 
goed. Deze bepalingen hebben onder meer als doel: 
 

1. De giften in natura van verschillende medische materialen en producten die 
nuttig zijn in de strijd tegen de pandemie fiscaal te stimuleren. 

2. Vergoedingen door de gemeenschappen en gewesten die in de context van de 
COVID-19-pandemie aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke 
personen worden toegekend, vrij te stellen van de inkomstenbelastingen. 

 
41  2020-news.belgium.be, Ministerraad van 3 april 2020: "Dringende fiscale bepalingen ten gevolge 

van de COVID-19-pandemie”. 
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3. De berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende 
voorafbetalingen van de inkomstenbelasting aan te passen. 

4. De fiscale termijnen in het kader van de Tax Shelter te verlengen voor de 
productievennootschappen die kunnen aantonen dat ze rechtstreekse schade 
als gevolg van de door de federale regering uitgevaardigde maatregelen in het 
kader van de strijd tegen het COVID-19-pandemie hebben ondervonden. 

 
Op 11 april 2020 werden op federaal niveau extra socio-economische en 
gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen COVID-19 genomen. 
 

1. Het instellen van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven. 
2. De vrijstelling van belasting voor vrijwillige overuren (220 uur) in de 

zogenaamde kritische sectoren tot 30 juni 2020. 
3. De mogelijkheid voor tijdelijk werklozen om op een flexibele manier en zonder 

inkomensverlies tijdelijk in de tuinbouw- en bosbouwsector te werken. 
4. Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om 

het tijdelijk ter beschikking stellen van vaste werknemers van andere bedrijven 
aan werkgevers in "kritische" sectoren te vergemakkelijken. 

5. De neutralisatie van de werkuren van studenten in de tweede helft van 2020, 
zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar). 

6. De mogelijkheid van korte opeenvolgende contracten van bepaalde duur in 
kritische sectoren voor een periode van drie maanden. 

7. Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt op voorwaarde dat zij hun 
aanvraag hebben ingediend bij het CGVS. 

8. Het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tijdens de 
crisisperiode. 

9. De bevestiging van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep. 
10. Mogelijkheid tot opvordering van gezondheidspersoneel dat nog niet was 

ingezet voor de crisis, als laatste redmiddel. 
11. Tijdelijke delegatie van de bevoegdheden van de wetgever aan de minister van 

Volksgezondheid (regels en termijnen) en aan de administrateur-generaal van 
het RIZIV (technische aspecten) om de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg te garanderen. 

12. De toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten die in het kader 
van de bestrijding van de economische gevolgen van het Coronavirus zijn 
aangegaan. Dit besluit heeft tot doel nieuwe kredieten tot 50 miljard te 
garanderen voor niet-financiële ondernemingen waaronder zelfstandigen en 
rechtspersonen in de non-profitsector. 
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3 ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN 

De uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een wereldwijde 
gezondheidscrisis met een ongeziene negatieve impact op mens en economie. Het is 
heden ten dage niet mogelijk om stabiele macro-economische en budgettaire 
vooruitzichten op te stellen omwille van de snel evoluerende toestand zowel op 
binnenlands als op buitenlands vlak en de grote onzekerheden die hiermee gepaard 
gaan. De wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt een diepgaande negatieve 
economische schok zowel op wereldschaal als in de Europese Unie en ons land. Hoe 
groot de economische impact uiteindelijk zal zijn, blijft vandaag een grote onbekende. 
Alles zal afhangen van de duur en de omvang van de pandemie en de omvang en de 
efficiëntie van de budgettaire, financiële en monetaire beleidsmaatregelen die zowel 
op het niveau van de individuele lidstaten als op Europees niveau worden genomen. 
In de huidige omstandigheden kan bijgevolg moeilijk worden ingeschat wat de 
economische gevolgen voor 2020 en latere jaren zullen zijn. 
 
 

3.1 De internationale economische omgeving 

De basishypothesen voor de internationale economische omgeving zullen door de 
Europese Commissie voorzien worden voor het Stabiliteitsprogramma 2020. 
 
 

3.2 De economische vooruitzichten voor 2020-2021 in België 

3.2.1 Beschikbare gegevens 
De macro-economische context voor het jaar 2019 is gebaseerd op een voorafbeelding 
van de economische vooruitzichten op middellange termijn voor de periode 
2020-2025, opgemaakt door het Federaal Planbureau (FPB) met het oog op de 
voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma, en gepubliceerd op 20 maart 2020. 
 
Zoals reeds vermeld in deel 1.1, heeft het Federaal Planbureau slechts de maatregelen 
en gevolgen opgenomen in haar prognoses voor zover deze gekend waren op 
11 maart 2020.  
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Voor het jaar 2020 en verder worden de ramingen uit de voorlopige versie van de 
Economische Vooruitzichten 2020-2025 van het FPB daarom niet overgenomen in de 
tabellen hierna. Daarentegen wordt verwezen naar het gezamenlijke perscommuniqué 
van 8 april 2020 van de Nationale Bank van België (NBB) en het FPB met als titel 
“Economische impact van de gezondheidscrisis ‘COVID-19’: een scenario 42.” 
 
Om een zo realistisch mogelijke kijk te hebben op de vermoedelijke 
kortetermijnimpact die de schok van de COVID-19-crisis zal hebben op de economie 
en op de voordelen die verbonden zijn aan de vrijwaring van het productieapparaat 
door de genomen maatregelen, hebben de NBB en het FPB hun krachten gebundeld 
om een eerste evaluatie te maken van die impact en van de mogelijke vorm van de exit 
uit de crisis. Deze impactanalyse wijkt af van de gebruikelijke macro-economische 
vooruitzichten. Deze laatste zijn immers het resultaat van de extrapolatie van in het 
verleden opgetekende gemiddelde tendensen en zijn dus niet aangepast aan een 
context waarin grote onzekerheid blijft bestaan over zowel de inperkingsperiode als 
over het tempo en de manier hoe de beperkende maatregelen zullen worden 
opgeheven. 
 
De analyse van de NBB en het FPB berust op een scenario dat vier hoofdhypothesen 
bevat: 

1. een becijfering van de initiële impact van de schok zoals die werd gemeten op 
basis van de enquêtes op het terrein 43; 

2. de waarschijnlijke duur van de geldende gezondheidsmaatregelen; 
3. het tempo waarin die maatregelen zullen worden opgeheven en waarin de 

activiteit zich zal herstellen; 
4. en het bestaan (en de omvang) van een permanente afwijking van het traject 

van de economie ten opzichte van dat waar vóór de crisis werd van uitgegaan. 
 
Die hypothesen werden geïntegreerd in een model van de Belgische economie op basis 
waarvan het dan mogelijk werd de gevolgen te berekenen voor het inkomen en de 
consumptie van de gezinnen, het bruto-exploitatieoverschot van de ondernemingen 
en de overheidsfinanciën. 
 

 
42  https://www.plan.be/uploaded/documents/202004081300340.cp200408nl_cl.pdf. 
43  Perscommuniqué ERMG: https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-ondernemingen-oordelen-

dat-de-Coronacrisis-hun-omzet-met-een-derde-reduceert. 

https://www.plan.be/uploaded/documents/202004081300340.cp200408nl_cl.pdf
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-ondernemingen-oordelen-dat-de-coronacrisis-hun-omzet-met-een-derde-reduceert
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-ondernemingen-oordelen-dat-de-coronacrisis-hun-omzet-met-een-derde-reduceert
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Dit scenario van de NBB en het FPB is duidelijk een momentopname en onvermijdelijk 
vatbaar voor verbetering aangezien het berust op de informatie die beschikbaar was 
op het ogenblik van de samenstelling ervan. Dit scenario is dus maar zo relevant als 
de hypothesen waarop het is geïnspireerd. De onzekerheid betreffende de berekening 
blijft aanzienlijk en, anders dan bij een vooruitzicht, kunnen de foutmarges ervan niet 
worden ingeschat. Alle nieuwe informatie over de duur van de huidige 
inperkingsmaatregelen, de reële impact ervan op de economische bedrijvigheid, het 
tempo waarin die maatregelen zullen worden opgeheven, de internationale context, 
en de maatregelen die erop gericht zijn het productiepotentieel te vrijwaren, kan die 
berekening sterk beïnvloeden. 
 
 

3.2.2 Het scenario 
Het scenario van de NBB en het FPB berust op de volgende hypothesen: 
 

- Een toepassing van de huidige inperkingsmaatregelen voor een totale duur van 
zeven weken waarin wordt uitgegaan van een verlies van een derde van de 
toegevoegde waarde van de private sector. 
 

- Een periode van geleidelijk herstel gespreid over negen maanden, na afloop 
waarvan er wordt van uitgegaan dat de activiteit zich opnieuw op een 
groeitraject bevindt vergelijkbaar met dat van vóór de crisis, zij het 2 
procentpunt lager. Het komt er dus op aan tegelijkertijd rekening te houden 
met een geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen zelf, met het 
geleidelijk herstel van de waardeketens en van de productielijnen, met een 
verstoorde en onzekere internationale omgeving, en met eventuele 
faillissementen of stopzettingen van investeringsplannen die er niet zouden zijn 
gekomen indien deze crisis zich niet had voorgedaan. De opleving is niettemin 
aanzienlijker in het derde kwartaal, rekening houdend met een vermoedelijke 
inhaalbeweging dankzij de aankoop van sommige duurzame 
consumptiegoederen. 
 

- Er wordt verondersteld dat de begunstigden van tijdelijke werkloosheid dat 
voltijds zijn. Het betreft hier een vermoedelijk sterke hypothese die aanleiding 
kan geven tot een overschatting van het verlies aan beschikbaar inkomen voor 
de gezinnen en tot een onderschatting van de daling van het bruto-
exploitatieoverschot voor de ondernemingen. 
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- De inflatie is geblokkeerd op het initieel niveau van het aanvangsscenario 
ongerekend de crisis 44. De prijzen ondergaan immers tegenstrijdige invloeden 
waar men op dit ogenblik slechts weinig zicht op heeft (daling van de 
olieprijzen, prijsstijging voor sommige producten die te maken hebben met 
stockage-, distributie- of bevoorradingsproblemen). 
 

- Wat het economisch beleid betreft, wordt in het scenario enkel rekening 
gehouden met de beslissingen over de tijdelijke werkloosheid en met de 
overbruggingsrechten. Bij ontstentenis van betrouwbare informatie in dit 
stadium, blijft de overheidsconsumptie (loonsom van het overheidsambt en 
aankoop van goederen en diensten) ongewijzigd ten opzichte van het 
oorspronkelijk traject. De overheidsinvesteringen, van hun kant, worden 
teruggedrongen in het licht van de ineenstorting van de activiteit in de 
bouwsector. De overige maatregelen, inclusief bijvoorbeeld de regionale 
steunverlening aan ondernemingen, worden in dit stadium niet in aanmerking 
genomen bij gebrek aan voldoende betrouwbare gegevens op het ogenblik van 
de becijfering van dit scenario. 

 
 

3.2.3 De resultaten van het scenario 
Over heel 2020 zou het bruto binnenlands product (bbp) met 8% krimpen, met een 
kwartaaldaling van om en nabij 4% in het eerste kwartaal en 15% in het tweede 
kwartaal, gevolgd door een krachtig herstel in de tweede helft van het jaar, een herstel 
dat evenwel ontoereikend zou zijn om het initieel verlies goed te maken. Het 
aanhouden van dat herstel zou de groei in 2021 doen opveren (+8,6%). 
 

 
44  Voor de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) werd in dit scenario (net als in het 

aanvangsscenario) uitgegaan van een jaarlijkse verandering van 1,3% in 2020 en 1,5% in 2021, zoals 
gepubliceerd door de NBB in hun Economische projecties van december 2019. Het Federaal 
Planbureau heeft de jaarlijkse verandering van de HICP in haar Economische Vooruitzichten 2020-
2025 van maart 2020 reeds bijgesteld naar 0,4% in 2020 en 1,4% in 2021. 
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Grafiek 1 : Bbp naar volume (Index 2018 T1 = 100) 

 
Bron:  Scenario van NBB en FPB van 08.04.2020. 
 

Grafiek 2 : Reële bbp-groei (op jaarbasis) 

 
Bron:  Scenario van NBB en FPB van 08.04.2020. 
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Ten opzichte van een scenario zonder de COVID-19-crisis zou het gecumuleerd bbp-
verlies eind juni 2020 op bijna 30 miljard euro uitkomen, eind december op 45 miljard 
euro en eind 2021 op bijna 60 miljard euro. 
 
De schok op de toegevoegde waarde zou tot uiting komen in een verlies van het reëel 
beschikbaar inkomen van de gezinnen ten belope van 2,8%, wat neerkomt op een 
daling met 1,5% ten opzichte van 2019. Die relatieve daling valt een stuk geringer uit 
dan het inkrimpingstempo van het bbp. Het bruto-exploitatieoverschot van de 
ondernemingen, van zijn kant, zou er ten opzichte van 2019 met 40% op achteruitgaan. 
 
De inperkingsmaatregelen belemmeren de mogelijkheden tot consumptie. Deze 
laatste zou in reële termen teruglopen met 5,7% ten opzichte van 2019 en die daling 
zou zich vooral voordoen tijdens de eerste helft van het jaar. Gelet op de relatief 
gematigder daling van het reëel beschikbaar inkomen, wijst het scenario dus op de 
accumulatie van gedwongen besparingen (uit een geaggregeerd oogpunt) die deels 
zouden kunnen vrijkomen vanaf de heropening van de kleinhandelszaken en van de 
andere momenteel stopgezette activiteiten. Op basis daarvan mag worden verwacht 
dat de consumptie vanaf het derde kwartaal van 2020 vrij duidelijk zal opleven. 
 
Over het geheel genomen, wordt er in het gehanteerde scenario dus van uitgegaan dat 
de negatieve effecten van de crisis tijdelijk zullen zijn en voornamelijk geconcentreerd 
zullen zijn tijdens de eerste twee kwartalen van 2020. De gezinnen zouden hun 
beschikbaar inkomen en hun consumptie zien dalen, terwijl de ondernemingen 
geconfronteerd zouden worden met een bruuske maar voorbijgaande teruggang van 
hun exploitatieoverschot. 
 
 

3.2.4 De risico’s 
De gekwantificeerde grootteordes van het hier beschouwde scenario van de NBB en 
het FPB liggen in de lijn van de laatste macro-economische vooruitzichten die 
afkomstig zijn van diverse bronnen, inclusief de internationale instellingen. De 
onzekerheid rond deze oefening is evenwel groot. Er bestaan tal van risico’s die tot 
nog minder gunstige situaties kunnen leiden. Daarbij worden onder meer vermeld: 
 

- Een minder gunstig dan verwachte epidemiologische dynamiek die noopt tot 
een zowel langduriger als strengere inperking. 
 

- Een steeds groter productieverlies tijdens de inperkingsperiode als gevolg van 
de ruimere dislocatie van de waardeketens in de tijd. 
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- Een economisch herstel dat wordt bezwaard door tal van faillissementen en een 
aanzienlijk banenverlies in sectoren die structureel kwetsbaarder zijn voor 
liquiditeitsgebrek en die sterker de impact voelen van de 
gezondheidsmaatregelen. 
 

- Een tijdelijk risico van een inflatieopstoot dat gepaard gaat met een herstel van 
de consumptie dat sneller verloopt dan het opnieuw opstarten van de 
productie- en distributiecapaciteit. Omgekeerd zou een langdurig zwakke 
vraag (ingegeven door, bijvoorbeeld, de grotere accumulatie van 
voorzorgssparen) neerwaartse druk kunnen uitoefenen op de prijzen en aldus 
een toegenomen risico van deflatie impliceren. 
 

- Een langdurige verslechtering van de internationale omgeving, vanwege het 
risico van meer negatieve overloopeffecten tussen economieën, bijvoorbeeld in 
het geval van een heropleving van de epidemie. 

 
Omgekeerd zou een snellere terugkeer naar een normale situatie leiden tot een minder 
ernstige crisis. 
 
 

3.2.5 Samenvattende tabellen inzake macro-economische vooruitzichten en 
prijsontwikkelingen 

Zoals hiervoor uitgelegd, kunnen de gebruikelijke tabellen inzake macro-economische 
vooruitzichten en prijsontwikkelingen voor het Stabiliteitsprogramma 2020-2023 enkel 
vervolledigd worden voor het jaar 2019 op basis van de versie van 20 maart 2020 van 
de “Economische Vooruitzichten 2020-2025” van het FPB. Voor de jaren 2020 en 2021 
zijn enkel de ramingen inzake reële groei van het bbp en van de particuliere 
consumptie ingevuld, en dit op basis van het hierboven besproken gezamenlijke 
scenario van de NBB en het FPB van 8 april 2020. 
 



56 
 

Tabel 1 : Macro-economische vooruitzichten 

 
Bron:  2019: Economische Vooruitzichten 2020-2025, versie maart 2020, FPB; 2020 en 2021: Scenario 

van NBB en FPB van 08.04.2020. 
 

Tabel 2 : Prijsontwikkelingen 

 
Bron:  2019: Economische Vooruitzichten 2020-2025, versie maart 2020, FPB; 2020 en 2021: Scenario 

van NBB en FPB van 08.04.2020. 
 
 

Verandering in %, tenzij anders 
aangegeven

ESR-code / 
Code SEC

2019 2019 2020 2021
Variation en %, sauf indications 
contraires

in miljarden € / 
en milliards d'€

% % %

1. Reëel bbp (prijzen 2015) B1*g 443,6 1,4% -8,0% 8,6% 1. PIB réel (prix 2015)
2. Nominaal bbp B1*g 473,6 3,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 2. PIB nominal

3. Consumptieve bestedingen van 
de particulieren

P.3 227,8 1,1% -5,7% 7,1%
3. Dépenses de consommation 
finale des particuliers

4. Consumptieve bestedingen van 
de overheid

P.3 101,6 1,6% n.b./n.d. n.b./n.d.
4. Dépenses de consommation 
finale des pouvoirs publics

5. Bruto vaste kapitaalvorming P.51 107,9 3,2% n.b./n.d. n.b./n.d. 5. Formation brute de capital fixe 

6. Voorraadwijziging en netto-
verwerving activa (bijdrage tot de 
reële bbp-groei)

P.52 + P.53 - -0,2% n.b./n.d. n.b./n.d.

6. Variation de stocks et 
acquisition nette d'actifs 
(contribution à la croissance du 
PIB réel)

7. Uitvoer van goederen en 
diensten

P.6 371,7 1,0% n.b./n.d. n.b./n.d.
7. Exportations de biens et 
services

8. Invoer van goederen en 
diensten 

P.7 369,1 1,2% n.b./n.d. n.b./n.d.
8. Importations de biens et 
services

9. Totale finale vraag - 1,5% n.b./n.d. n.b./n.d. 9. Demande finale totale

10. Waaronder voorraadwijziging 
en netto-verwerving activa

P.52 + P.53 - -0,2% n.b./n.d. n.b./n.d.
10. Dont variation de stocks et 
acquisition nette d'actifs

11. Externe balans van goederen 
en diensten

B.11 - -0,1% n.b./n.d. n.b./n.d. 11. Balance des biens et services

Componenten van het reële bbp / Composantes du PIB réel

Bijdrage tot de reële bbp-groei / Contribution à la croissance du PIB réel

Verandering in % 2019 2019 2020 2021 Variation en %

niveau         
2015 = 100

% % %

1. Bbp-deflator 106,8 1,6% 1,5% 1,6% 1. Déflateur du PIB

2. Deflator consumptieve 
bestedingen van de particulieren

106,8 1,4% n.b./n.d. n.b./n.d.
2. Déflateur des dépenses de 
consommation finale des particuliers

3. Verandering HICP 107,8 1,2% 1,3% 1,5% 3. Variation de l'IHPC

4. Deflator consumptieve 
bestedingen van de overheid

108,2 2,0% n.b./n.d. n.b./n.d.
4. Déflateur des dépenses de 
consommation finale des pouvoirs 
publics

5. Deflator van de investeringen 105,7 0,8% n.b./n.d. n.b./n.d. 5. Déflateur des investissements
6. Deflator van de uitvoer (goederen 
en diensten)

103,9 0,7% n.b./n.d. n.b./n.d.
6. Déflateur de l'exportation (biens 
et services)

7. Deflator van de invoer (goederen 
en diensten)

104,7 0,4% n.b./n.d. n.b./n.d.
7. Déflateur de l'importation (biens 
et services)
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4 DE BUDGETTAIRE INDICATOREN VAN DE GEZAMENLIJKE 
OVERHEID EN DE MAATREGELEN 

4.1 De prioriteiten van het begrotingsbeleid 

De implementatie van de Europese aanbevelingen (zie Hoofdstuk 2, punt 2.1 - Het 
voornemen tot volledige benutting van de integrale flexibiliteit die door de activering van de 
“algemene ontsnappingsclausule” of “general escape clause” wordt mogelijk gemaakt) op 
binnenlands vlak en de doelstellingen van het budgettair beleid in 2020 en de 
eerstvolgende jaren behelzen onder meer dat – naast uiteraard het  bedwingen van de 
gezondheidscrisis – prioriteit wordt gegeven aan de volgende ingrepen: 
 

I. Een antwoord bieden op de huidige problemen: 
• Zowel de aanbod- als de vraagzijde van de economie zijn geïmpacteerd 

en dienen ondersteund te worden. 
• Zowel op macro-economisch als op micro-economisch vlak dienen de 

risico’s permanent opgevolgd te worden. 
• Opsomming van de onmiddellijk vereiste maatregelen. 
• Zowel worst- als best-case scenario’s voorbereiden. 
• Constante informatie-uitwisseling met de crisiseenheid van 

volksgezondheid. 
• Zoveel mogelijk het verlies van tewerkstelling beperken en verstoringen 

in de economie vermijden zodat het economische potentieel opnieuw 
kan ingezet worden van zodra de gezondheidscrisis bedwongen is. 

• Sterke coördinatie tussen de overheidsgeledingen. 
• Gerichte maatregelen: targeted measures. 

 
 

II. Werken aan het herstel van het vertrouwen: 
• De economische activiteit mag niet stilvallen. 
• Identificeren van de kritische economische en financiële sectoren, 

activiteiten en productieketens en ervoor zorgen dat de continuïteit van 
deze sectoren wordt verzekerd (business continuity plan). 

• Voor de werknemers in deze sectoren dienen de gepaste 
gezondheidsvoorschriften getroffen te worden zodat zij aan de slag 
kunnen blijven. 

• De kredietverlening aan en de financiering van de reële economie blijven 
verzekeren om te vermijden dat bedrijven failliet gaan en jobs verloren 
gaan. 

• In de eerste plaats focussen op de levensvatbare bedrijven en sectoren. 
• Efficiënte aanwending van schaarse middelen: geen verspilling van 

belastinggeld. 
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• Nauwgezette opvolging van de financiële markten en de 
liquiditeitspositie van de financiële sectoren (bank- en 
verzekeringssector). 

• Gerichte maatregelen op het juiste moment nemen: timely measures. 
 

III. Economisch en budgettair beleid gericht op een spoedig herstel: 
• Het productieapparaat van onze economie dient zo ongeschonden 

mogelijk uit deze crisis te komen. 
• Opsomming van de maatregelen die nodig zullen zijn om uit de crisis te 

komen en de recessie die niet meer te vermijden is niet te laten omslaan 
in een depressie. 

• De houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn 
vrijwaren. 

• De maatregelen moeten tijdelijk zijn en de budgettaire impact mag het 
structureel saldo niet verslechteren. 

• Indien nodig algemene maatregelen treffen ter ondersteuning van de 
vraag. 

 
De Afdeling acht het bovendien van primordiaal belang dat: 
 

a. Gelet op de verdeling van de bevoegdheden in België tussen de verschillende 
overheidsgeledingen, een buitengewone inspanning leveren om een 
gecoördineerd, doelgericht en efficiënte respons te bieden op de gezondheids- 
en economische crisis. 
 

b. Gelet op de massieve budgettaire weerslag van de uitgaven in de sociale 
zekerheid (onder meer door de mogelijke stijging van de gezondheidsuitgaven 
en de toepassing van het tijdelijke werkloosheidsstelsel en het 
overbruggingsrecht voor zelfstandigen), van de afgenomen economische 
activiteit en van de kost van de noodmaatregelen, is een budgettaire coördinatie 
tussen de diverse overheden van ons land meer dan ooit noodzakelijk. 
 

c. De raming van de budgettaire impact van de gezondheids- en economische 
crisis en van de beleidsmaatregelen dient gedetailleerd opgesteld en 
gemonitord te worden om een correcte toepassing van de door de Raad van de 
Europese Unie goedgekeurde flexibiliteitsclausules van het Stabiliteits- en 
Groeipact op België mogelijk te maken. 
 

d. De economische relancemaatregelen dienen in voldoende mate gericht te zijn 
op een hogere productiviteit via een doorgedreven benutting van de 
mogelijkheden geboden door digitalisering en artificiële intelligentie, zowel in 
de private als de openbare sector. 
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e. In de uitbouw van de economische relancemaatregelen dient een strategische 
visie gehanteerd te worden die – in een doorgedreven mondialisering – 
voldoende aandacht heeft voor het grote belang van wetenschappelijk 
onderzoek en ontwikkeling en van een minimaal vereiste nationale verankering 
van de kritische economische sectoren. 

 
 

4.2 De budgettaire impact van de maatregelen ter ondersteuning 
van de economie 

In uitvoering van de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie met betrekking 
tot de opstelling van het Stabiliteitsprogramma 2020 dienen de maatregelen die 
werden aangenomen of aangekondigd ter ondersteuning van de economie, met 
inbegrip van de waarborgen die door de overheid aan de economische actoren kunnen 
verleend worden, in dit Stabiliteitsprogramma te worden geëxpliciteerd. 
 
Dit dient te gebeuren door middel van de door de Commissie uitgewerkte tabellen, 
aangevuld met de door de Commissie gevraagde preciseringen en toelichtingen. 
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Tabel 3 : Discretionaire maatregelen als reactie op de COVID-19 uitbraak 

 

2020 2021
Tijdelijke werkloosheid Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle werknemers tewerkgesteld bij ondernemingen die volledig of gedeeltelijk verplicht 

moeten sluiten. De werkloosheidsuitkering bedraagt 70 procent van het begrensd gemiddeld loon (met een plafond van € 2755 per 
maand)[1]. Dit is 5% hoger dan de 65% die normaal gezien wordt uitgekeerd bij werkloosheid. De regeling is van kracht sinds 13 maart 2020 
en loopt volgens de laatste beslissingen minstens tot 30 juni 2020. Bovenop de werkloosheidsuitkering ontvangt de werknemer een 
supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. ***

D.621 0,126% 1 FO

Vervangingsinkomen voor 
zelfstandigen

Voor zelfstandigen die hun activiteiten niet meer kunnen uitoefenen, wordt voorzien in een vervangingsinkomen (€ 1292 per maand voor 
alleenstaanden, € 1614 per maand voor gezinnen). Het vervangingsinkomen wordt volledig toegekend voor maart en april indien de 
onderneming minstens 7 dagen was gesloten in iedere maand. Het vervangingsinkomen wordt ook toegekend aan deeltijds zelfstandigen, 
gepensioneerde zelfstandigen en zelfstandigen die reeds een ander vervangingsinkomen ontvangen. ***

D.621

-
1 FO

Bevriezing degressiviteit 
werkloosheidsuitkering

De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering wordt bevroren: de toegekende uitkering op 1 april 2020 wordt bevroren tot en met 30 juni, 
en de volgende degressiviteitsfasen worden verlengd met drie maanden.

D.621 0,007% 1 FO

Verlenging inschakelingsuitkering De looptijd van inschakelingsuitkering voor jonge werklozen wordt verlengd met drie maanden (van 1 april tot en met 30 juni). D.621 0,001% 1 FO
Betalingsuitstel parafiscale bijdragen 
voor bedrijven

Vennootschappen en zelfstandigen geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden vanwege het coronavirus worden uitstel van betaling 
verleend voor werkgeversbijdragen die betrekking hebben op de twee eerste kwartalen van 2020. Zelfstandigen kunnen een vrijstelling 
aanvragen van parafiscale bijdragen, hetgeen impliceert dat zij geen rechten opbouwen voor de vrijgestelde periode.

D.61 0,013% 1/3 FO

Betalingsuitstel belastingen voor 
bedrijven

Ondernemingen geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden vanwege het coronavirus worden uitstel van betaling verleend voor alle 
belastingbijdragen (lonen, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting) en vrijstelling van sancties en boetes.

- - 3 FO

Betalingsuitstel belastingen voor 
zelfstandigen

Alle betalingen door zelfstandigen van personenbelastingen, vennootschapsbelasting, BTW en belasting op lonen aan de overheid worden 
automatisch met twee maanden uitgesteld.

- - 3 FO

Provisie kosten gerelateerd aan 
corona

Federale provisie voor bijkomende uitgaven in het kader van de COVID-19-pandemie P.2 0,211% 1 FO

Flexibiliteit publieke contracten Bedrijven die de uitvoering van publieke contracten uitstellen vanwege het coronavirus, worden geen sancties of boetes opgelegd. - - 1 FO

Verlenging steun parttime werk Vlaams Gewest: Verlenging van het steunprogramma inzake part time werken voor ondernemingen in moeilijkheden[2] vanwege corona. D.3 0,003% 1 G&G

Ondersteuningspremie 
basisvoorzieningen voor tijdelijk 
werklozen

Vlaams Gewest: Werknemers getroffen door tijdelijke werkloosheid ontvangen een eenmalige premie van € 203 voor het betalen van 
rekeningen voor nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit).

D.623 0,034% 1 G&G

Betalingsuitstel belastingen voor 
bedrijven

Vlaams Gewest: Uitstel betaling verkeersbelasting met 4 maanden voor bedrijven - - 3 G&G

Betalingsuitstel belastingen voor 
bedrijven

Vlaams Gewest: Uitstel betaling onroerende voorheffing voor bedrijven - - 3 G&G

Betalingsuitstel belastingen voor 
natuurlijke personen

Vlaams Gewest: Verlenging van termijnen voor aangeven erfenis en overdraagbaarheid registratierechten - - 3 G&G

Hinder/Sluitingspremie voor 
ondernemingen

Vlaams Gewest: Corona hinderpremie voor alle bedrijven en zelfstandigen die gedeeltelijk of volledig verplicht moeten sluiten omwille van de 
veiligheidsmaatregelen.[3] Bij volledige sluiting een eenmalige premie van € 4000, met bijkomende dagelijkse premie van €160 vanaf 6 april 
2020. Bij gedeeltelijk sluiting een eenmalige premie van € 2000, met bijkomende dagelijkse premie van €160 vanaf 6 april 2020.

D.75 0,195% 1 G&G

Steun crèches en onderwijs Vlaams Gewest: Crèches en andere opvangfaciliteiten geconfronteerd met een lagere opkomst ontvangen een compensatie van € 27 per dag 
per afwezig kind. Premie voor individuele professionele training die niet doorgaat.

D.75 0,009% 1 G&G

Hinder/Sluitingspremie voor 
ondernemingen

Vlaams Gewest: Bedrijven en leveranciers die niet verplicht moeten sluiten maar tussen 14 maart en 30 april een omzetvermindering ten 
opzichte van dezelfde periode van 2019 registreren van minstens 60%, ontvangen een compensatiepremie. Het betreft een eenmalige premie 
van 3000 euro (o.a. bedrijven in de evenementensector, (para)medische beroepen, schilders, loodgieters, pralinewinkels en 
drankenhandelaars, landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, etc.) met een maximum van vijf premies voor dezelfde 
onderneming met dochterondernemingen.

D.75 0,209% 1 G&G

Categorie
**

Beleidsniveau
Budgettaire impact *

(% bbp - verandering t.o.v. vorig jaar) ****Lijst van de maatregelen Beschrijving

ESR Code 
(Component van 

de Uitgaven / 
Ontvangsten)
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Steun gesubsidieerde sectoren Vlaams Gewest: Oprichting noodfonds van 200 miljoen euro voor gesubsidieerde sectoren (cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen, etc.) en 
specifieke sectoren (sierteelt, delen van toerisme, mobiliteit en openbare werken). Vijf miljoen euro voor jeugd en social toerisme. Een 
miljoen euro verminderde pacht voor jeugdherbergen. Verhoging loonpremie doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven met 4% tussen 1 
april en 30 juni 2020. Eenmalige beschermingspremie van € 50 of € 100 per doelgroepwerknemer in LDE-ondernemingen (lokale 
diensteneconomie) tewerkgesteld tussen 1 april en 30 juni 2020.

D.75 0,044% 1 G&G

Steun dienstenchequesector Vlaams Gewest: De subsidie voor actieve dienstenchequebedrijven wordt opgetrokken van € 14,36 naar € 23 per uur (25% van de extra 
subsidies moet worden besteed aan bijkomende veiligheidsmaatregelen voor personeel). Vervaldatum dienstencheques tussen maart en juni 
wordt verlengd tot en met juli.

D.3 0,005% 1 G&G

Flexibiliteit publieke contracten Vlaams Gewest: Bedrijven die de uitvoering van publieke contracten uitstellen vanwege het coronavirus, wordt voorzien in een mogelijk 
verlenging van de termijnen

- 0,000% 1 G&G

Toename intermediaire uitgaven Vlaams Gewest: Herschikking van de uitgaven voor de aankoop van mondmaskers en beschermend materiaal voor de zorg. 
Communicatiecampagne voor sensibilisering over coronacrisis

P.2 0,005% 2 G&G

Steun sociale woningenmarkt Vlaams Gewest: Uitstel van betaling voor leningen aan Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen zonder interesten gedurende de periode 
van het uitstel. Maatregelen voor de private en sociale huurmarkt.

- 0,002% 1 G&G

Hinder/Sluitingspremie voor 
ondernemingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Sluitingspremie van € 4000 voor de bedrijven en zelfstandigen in bepaalde sectoren (restaurants, cafés, 
hotels, reisbureaus, winkels, kappers, ontspanning- en sportactiviteiten, sociale inclusie-sector, videotheken, carwashes, boekenwinkels, 
makelaars in onroerend goed) met minder dan 50 VTE die verplicht moeten sluiten.

D.75 0,021% 1 G&G

Hinder/Sluitingspremie voor 
ondernemingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Kleine bedrijven (tussen 1 en 5 VTE) en zelfstandigen die een sterke omzetdaling waarnemen, ontvangen een 
eenmalige premie van € 2000 (deze premie kan niet worden gecumuleerd met de hinderpremie).

D.75 0,023% 1 G&G

Hinder/Sluitingspremie voor 
ondernemingen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Erkende dierenasielen en maneges ontvangen een eenmalige subsidie van € 1500 (onder bepaalde 
voorwaarden € 2000 / € 3000). Maneges kunnen per paard € 100 aanvragen voor voeding (enkel voor vzw's).

D.75 - 1 G&G

Steun zorgsector Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Noodfonds ter ondersteuning van de zorgsector D.632 0,003% 1 G&G
Steun dienstenchequesector Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Werknemers van dienstenchequebedrijven ontvangen een bijkomende uitkering van € 2,5 per uur bruto, 

bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering. Dienstenchequebedrijven ontvangen een eenmalige premie van € 4000. Gewestelijke 
tussenkomst dienstencheque (€ 14,6 per uur) blijft behouden, ook indien niet gepresteerd. Dit enkel indien de federale overheid een 
vrijstelling van de sociale bijdrage voorziet. De subsidie voor actieve dienstenchequebedrijven wordt opgetrokken van € 14,6 naar € 16,6 per 
uur.

D.623 - D.3 - D.75 0,004% 1 G&G

Vrijstelling van belastingen Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Vrijstelling stadsbelasting voor eerste helft 2020 D.29 0,002% 1 G&G
Steun taxisector Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Vrijstelling belasting op taxi’s in 2020. Taxi-operatoren ontvangen een premie van € 3000. D.29 - D.3 0,001% 1 G&G
Betalingsuitstel belastingen voor 
bedrijven en natuurlijke personen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Twee maanden betalingsuitstel voor de betaling van verkeersbelasting door ondernemingen en natuurlijke 
personen (alle belastingaangiften verzonden door de overheid tot en met 30 september 2020).

- - 3 G&G

Betalingsuitstel leningen Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Uitstel van betaling voor leningen verstrekt door finance&invest.brussels - - 1 G&G

Hinder/Sluitingspremie voor 
ondernemingen

Waals Gewest: Corona hinderpremie (“indemnité forfaitaire compensatoire”) van € 5000 voor kleine bedrijven en zelfstandigen (restaurants, 
hotels, reisbureaus, evenementen, winkels, autosector, kunstensector, evenementen, recreatie, sector van onroerend goed, bioscopen, enz.) 
die verplicht moeten sluiten of hun activiteiten volledig hebben moeten stopzetten omwille van de veiligheidsmaatregelen. Zelfstandigen en 
bedrijven die hun activiteiten in maart en april 2020 aanzienlijk moesten terugschroeven en die voor de maanden maart of april het volledige 
vervangingsinkomen genoten, ontvangen een premie van 2500 euro. 

D.75 0,110% 1 G&G

Steun zorgsector Waals Gewest: Bepaalde organisaties actief in de zorgsector die een afname van de eigen ontvangsten ondervinden (familiehulp, 
psychologische hulp, maatwerkbedrijven, etc.) ontvangen een eenmalige premie van € 5000. Deze dekt een periode van drie maanden.

D.75 0,004% 1 G&G

Steun dienstenchequesector Waals Gewest: Extra middelen voor de dienstenchequesector D.3 0,005% 1 G&G
Toename uitgaven gezondheidszorg Waals Gewest: Extra middelen voor ziekenhuizen, rusthuizen, de sociale sector en de gehandicaptensector D.632 0,016% 1 G&G
Ondersteuning gezinnen 
basisvoorzieningen

Waals Gewest: Gezinnen met een budgetmeter voor elektriciteitsverbruik en/of gasverbruik ontvangen eenmalige premies van 100 
euro voor elektriciteit en 75 euro voor gas. Personen getroffen door tijdelijke werkloosheid (geheel of gedeeltelijk) ontvangen een 
eenmalige premie voor waterverbruik van 40 euro. Verschillende ondersteuningsmaatregelen in de watersector.

D.623 0,004% 2 G&G

Steun sociale sector Waals Gewest: OCMW’s ontvangen extra subsidies ten belope van vijf miljoen euro. D.75 0,001% 1 G&G
Steun Onderzoek & Ontwikkeling Waals Gewest: Experimenteel onderzoek en industriële onderzoeksprojecten door Waalse bedrijven gefocust op Covid-19, kunnen 

gesubsidieerd worden tot 80% van de onderzoekskosten. 
D.3 0,005% 1 G&G

Steun sociale woningenmarkt Waals Gewest: Uitstel van betaling voor leningen aan Waalse sociale huisvestingsmaatschappijen zonder interesten gedurende de 
periode van het uitstel.

D.41r 0,001% 3 G&G
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(*) Indien de budgettaire impact van de maatregel voor 2020 niet gekend is, wordt dit aangeduid met ‘-‘. 
(**)  De categorieën betreffen (1) bijkomende uitgaven/ verminderde ontvangsten, (2) maatregelen die reeds toegewezen uitgaven herschikken (dus zonder 

impact op het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid); (3) maatregelen die de betalingstermijnen herschikken zonder (onmiddellijke) impact 
op het EDP-saldo. 

 (***) In het overzicht worden enkel de maatregelen en hun budgettaire impact opgenomen die het gevolg zijn van nieuwe beslissingen. De reeds bestaande 
mechanismen die automatisch door de crisis worden geactiveerd, werden niet opgenomen. Dit is onder meer het geval voor het volume-effect van de 
tijdelijke werkloosheid voor werknemers en vervangingsinkomen voor zelfstandigen. Aangenomen wordt dat hun budgettaire impact endogeen is, 
en het gevolg is van het macro-economische kader. 

(****) Voor de omzetting van de budgettaire impact van de maatregelen naar bbp, wordt het bbp van 2019 gebruikt. Verwacht wordt dat de budgettaire 
omvang van de maatregelen in verhouding tot het bbp van 2020 groter zal zijn, aangezien het bbp van 2020 significant kleiner zal uitvallen dan het 
bbp van 2019. 

Bron:  Federale Regering, Vlaamse Regering, Waalse Regering, Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Regering van de Franse Gemeenschap, 
NBB, RVA, RSZ, RSVZ, FOD Economie, FOD Financiën, VLAIO, PMV/Z (EU), PMV (EU), Bankingsupervision Europe. 

 

Steun sociale tewerkstelling, 
gezondheidszorg en sociale diensten-
sector

Waals Gewest: Verscheidene maatregelen in de sociale tewerkstelling, gezondheidszorg en sociale dienstensector: (i) vergoeding van 
inkomstenverlies  gezins- en ouderenhulpdiensten; (ii) forfaitaire compensatie van 5000 euro aan initiatieven voor de sociale 
economie; (iii) PFI-stagiairs ontvangen 70% van de stagepremie; (iv) vrijwilligerssector behoudt de toegewezen subsidies voor 
activiteiten opgeschort door de coronacrisis; (v) alle accommodatie- en opvanginstellingen ontvangen een extra bedrag per 
bed/plaats; (vi) aanwerving psychologen door de verschillende Waalse diensten voor geestelijke gezondheidszorg; (vii) 
ondersteunende diensten voor volwassenen met een handicap die hun woning niet kunnen verlaten.

D.632 0,008% 1 G&G

Steun sociale en culturele sector Waals Gewest: Organisaties actief in sectoren op vlak van gezondheid, sociaal, werk, opleidingen, etc. ontvangen subsidies, zelfs indien hun 
activiteiten zijn verminderd

D.632 - 1 G&G

Toename intermediaire uitgaven Waals Gewest: aankoop van voorraden mondmaskers, schorten en ander medisch materieel voor de gezondheidssector. Aanleg van een 
strategische voorraad  van 5 miljoen mondmaskers. De aankoop wordt deels gefinancierd met middelen van het SRIW.

P.2 0,015% 1 G&G

Regionale herstructurering Waals Gewest: Er wordt een interdepartementale reserve van 100 miljoen euro voorzien voor regionale herstructurering na de coronacrisis. - 0,021% 2 G&G

Steun aan lokale overheden Waals Gewest: Er wordt 4 miljoen euro gereserveerd voor lokale overheden ter compensatie van de afschaffing van belastingen, of ter 
compensatie van vergoedingen ten behoeve van bedrijven die door de crisis zijn getroffen.

D.73 0,001% 1 G&G

Verliezen van garanties Waals Gewest: De Waalse regering heeft de wiskundige reserves met 57 miljoen euro verhoogd om de verliezen van de nieuw aangegane 
garanties te dekken.

D.99 0,012% 1 G&G

Betalingsuitstel belastingen Waals Gewest: Uitstel van betaling voor verscheidene belastingen - - 3 G&G

Steun sociale en culturele sector Franstalige Gemeenschap: Steun aan sectoren die lijden onder de lockdown (culturele, sociale, educatie, jeugd, sport) D.75 0,011% 1 G&G
Steun sociale en culturele sector Duitstalige Gemeenschap: Steun aan sectoren die lijden onder de lockdown (culturele, sociale, educatie, jeugd, sport) D.75 0,002% 1 G&G

Totaal 1,134%

[1] Dit is 5 procentpunt hoger dan de 65% van het gemiddeld loon die wordt uitgekeerd bij werkloosheid. Op de werkloosheidsvergoeding wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing afgehouden.
[2]  Een onderneming wordt in moeilijkheden geacht indien de omzet is gedaald met minstens 20%.
[3] De corona hinderpremie wordt ook toegekend aan horecazaken van wie de verbruikszaal is gesloten maar nog op afhaling werken.
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De totale geraamde budgettaire impact van de maatregelen voor de gezamenlijke 
overheid in 2020 bedraagt 5,37 miljard euro, of 1,13% van het bbp 45. De maatregelen 
worden in onderstaand hoofdstuk beschreven en aangevuld met bijkomende 
toelichting. Indien gekend wordt de budgettaire impact van de maatregel vermeld. 
Het overzicht van de discretionaire maatregelen en de ramingen van de budgettaire 
impact werd opgesteld door de Economic Risk Management Group (ERMG). 
 
Het overzicht van de maatregelen betreft de toestand zoals die gekend was op 22 april 
2020. Na deze datum kunnen maatregelen nog wijzigen, worden verlengd of 
aangevuld met bijkomende maatregelen. Het betreffen alleen nieuwe discretionaire 
maatregelen. De reeds bestaande mechanismen die automatisch door de crisis worden 
geactiveerd, werden dus niet in het overzicht opgenomen. Dit is onder meer het geval 
voor het volume-effect van de tijdelijke werkloosheid voor werknemers en 
vervangingsinkomen voor zelfstandigen. Aangenomen wordt dat hun budgettaire 
impact endogeen is, en het gevolg is van het macro-economische kader. In het 
overzicht worden dus alleen de maatregelen en hun budgettaire impact opgenomen 
die het gevolg zijn van nieuwe beslissingen.  De regionale maatregelen zijn bovendien 
louter informatief. De gemeenschappen en gewesten voorzien een eigen inventaris 
met maatregelen aan FOD BOSA voor de opmaak van het Stabiliteitsprogramma. 
 
 

4.2.1 Maatregelen genomen door de Federale Overheid 
Alle werknemers tewerkgesteld bij ondernemingen die volledig of gedeeltelijk 
verplicht moeten sluiten kunnen gebruik maken van het systeem van tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht. De werkloosheidsuitkering bedraagt 70 procent van 
het begrensd gemiddeld loon van de werknemer (geplafonneerd op 2755 euro per 
maand) 46. De regeling is van kracht sinds 13 maart 2020 en loopt volgens de laatste 
beslissingen minstens tot 30 juni 2020. Bovenop de werkloosheidsuitkering ontvangt 
de werknemer een supplement van 5,63 euro per dag (maximum 26 dagen), ten laste 
van de RVA. De budgettaire impact van de maatregelen wordt geraamd op 597 
miljoen euro 47. 

 
45   Bij de omzetting van de budgettaire impact van de maatregelen naar bbp, wordt het bbp van 2019 

gebruikt. Verwacht wordt dat de budgettaire omvang van de maatregelen in verhouding tot het 
bbp van 2020 groter zal zijn, aangezien het bbp van 2020 significant kleiner zal uitvallen dan het 
bbp van 2019. 

46  Dit is 5 procentpunt hoger dan de 65% van het gemiddeld loon die wordt uitgekeerd bij 
werkloosheid. Op de werkloosheidsvergoeding wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing afgehouden. 
Om administratieve vertraging tegen te gaan wordt automatisch een forfait van € 1450 per maand 
uitgekeerd. Het exacte bedrag zal later worden uitbetaald. 

47  Raming door RVA: er wordt uitgegaan van 1 miljoen tijdelijk werklozen voor een periode van 10,3 
dagen in maart, 1 miljoen tijdelijk werklozen voor een periode van 23 dagen in april, 0,6 miljoen 
tijdelijk werklozen voor een periode van 26 dagen in mei, 0,3 miljoen tijdelijk werklozen voor een 
periode van 26 dagen in juni. 
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De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering wordt bevroren: de toegekende 
uitkering op 1 april 2020 wordt bevroren tot en met 30 juni, en de volgende 
degressiviteitsfasen worden verlengd met drie maanden. De budgettaire impact wordt 
geraamd op 31 miljoen euro voor 2020, en 16 miljoen euro voor de periode 2021-2022. 
 
De looptijd van inschakelingsuitkering voor jonge werklozen wordt verlengd met drie 
maanden (van 1 april tot en met 30 juni). De budgettaire impact wordt geraamd op 7 
miljoen euro voor 2020, en 23 miljoen euro voor de periode 2021-2023. 
 
Voor zelfstandigen die hun activiteiten niet meer kunnen uitoefenen, wordt voorzien 
in een vervangingsinkomen (1292 euro per maand voor alleenstaanden, 1614 euro per 
maand voor gezinnen). Het vervangingsinkomen wordt volledig toegekend voor 
maart en april indien de onderneming minstens 7 dagen was gesloten in iedere maand. 
Onder bepaalde voorwaarden wordt het vervangingsinkomen ook toegekend aan 
deeltijds zelfstandigen, gepensioneerde zelfstandigen, student-zelfstandigen en 
zelfstandigen die reeds een ander vervangingsinkomen ontvangen. 
 
Ondernemingen geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden vanwege het 
Coronavirus worden uitstel van betaling verleend voor werkgeversbijdragen die 
betrekking hebben op de twee eerste kwartalen van 2020. Zelfstandigen kunnen ook 
een vrijstelling aanvragen van parafiscale bijdragen, hetgeen impliceert dat zij geen 
rechten opbouwen voor de vrijgestelde periode. De budgettaire impact van de 
vrijstelling voor zelfstandigen wordt geraamd op 60 miljoen euro. 
 
Ondernemingen geconfronteerd met betalingsmoeilijkheden vanwege het 
Coronavirus worden uitstel van betaling verleend voor alle belastingbijdragen (lonen, 
btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting) en worden vrijgesteld van sancties 
en boetes. De maatregel heeft geen budgettaire impact op langere termijn omdat het 
een verschuiving van de ontvangsten in de tijd betreft. 
 
Alle betalingen van personenbelasting (inkomstenjaar 2018), vennootschapsbelasting, 
btw en belasting op lonen aan de overheid worden automatisch met twee maanden 
uitgesteld. Dit zonder de betaling van boetes of interesten. Er is nog een extra maand 
uitstel verleend bovenop het reeds toegekende uitstel voor de betaling van btw en 
belastingen op lonen. De bedragen verschuldigd voor april moeten pas in juli worden 
betaald. De maatregel heeft geen budgettaire impact op langere termijn omdat het een 
verschuiving van de ontvangsten in de tijd betreft. 
 
De federale overheid heeft een provisie van 1 miljard euro vrijgemaakt voor 
bijkomende uitgaven in het kader van de COVID-19-pandemie. Het gaat om specifieke 
kosten zoals de repatriëring van burgers, aankoop van medisch materieel, etc. 
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Op premies voorzien door andere overheden worden geen federale belastingen 
geheven. 
 
Bedrijven die de uitvoering van publieke contracten uitstellen vanwege het 
Coronavirus, worden geen sancties of boetes opgelegd. 
 
 

4.2.2 Maatregelen genomen door de Gemeenschappen en Gewesten 

4.2.2.1 Vlaams Gewest 
De Vlaamse overheid voorziet een Corona hinderpremie voor alle bedrijven en 
zelfstandigen die gedeeltelijk of volledig verplicht moeten sluiten omwille van de 
veiligheidsmaatregelen 48. Bij volledige sluiting wordt een eenmalige premie van 4000 
euro toegekend, aangevuld met een bijkomende dagelijkse premie van 160 euro vanaf 
21 dagen sluiting. Bij gedeeltelijk sluiting een eenmalige premie van 2000 euro, met 
bijkomende dagelijkse premie van 160 euro vanaf 21 dagen sluiting. De budgettaire 
impact wordt geraamd op 922 miljoen euro. Een deel van deze hinderpremie (400 
miljoen euro) wordt opgevangen door een herschikking van geplande uitgaven. 
 
Bedrijven en leveranciers die niet verplicht moeten sluiten maar tussen 14 maart en 30 
april een omzetvermindering ten opzichte van dezelfde periode van 2019 registreren 
van minstens 60%, ontvangen een compensatiepremie. Het betreft een eenmalige 
premie van 3000 euro (o.a. bedrijven in de evenementensector, (para)medische 
beroepen, schilders, loodgieters, pralinewinkels en drankenhandelaars, landbouwers 
die gericht voor horeca-afnemers werken, etc.) met een maximum van vijf premies 
voor dezelfde onderneming met dochterondernemingen. De budgettaire impact 
wordt geraamd op 991 miljoen euro. 
 
Bedrijven wordt uitstel van betaling verleend voor de betaling van onroerende 
voorheffing. De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven 
zullen later worden uitgestuurd. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan 
belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar. Concreet 
zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september 
uitgestuurd worden. Bedrijven worden ook vier maanden uitstel verleend voor de 
betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting (de betalingstermijn wordt verlengd van 2 
maanden naar 6 maanden). Deze maatregelen hebben geen budgettaire impact op 
langere termijn omdat het een verschuiving van de ontvangsten in de tijd betreft. 
 

 
48  De Corona hinderpremie wordt ook toegekend aan horecazaken van wie de verbruikszaal is 

gesloten maar nog op afhaling werken. 
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Het bestaande steunprogramma inzake parttime werken wordt uitgebreid naar 
ondernemingen in moeilijkheden vanwege Corona 49. De budgettaire impact wordt 
geraamd op 14 miljoen euro. 
 
Om te voldoen aan de fiscale verplichtingen voor erfbelasting en registratiebelasting, 
kent de Vlaamse Belastingdienst als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met 
een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de 
verstrengde Corona-maatregelen gelden. 
 
Bedrijven krijgen vier maanden bijkomend uitstel van betaling voor de 
verkeersbelastingen. De betaaltermijn wordt aldus zes maanden in plaats van de 
gebruikelijke twee maanden. 
 
Werknemers getroffen door tijdelijke werkloosheid ontvangen een eenmalige premie 
van 203 euro voor het betalen van rekeningen voor nutsvoorzieningen (water, gas en 
elektriciteit). De premie is gebaseerd op de kost van het gemiddeld verbruik. De 
budgettaire impact wordt geraamd op 160 miljoen euro. 
 
Er is een noodfonds van 200 miljoen euro opgericht voor gesubsidieerde sectoren 
(cultuur, jeugd, media, sport, schoolreizen, etc.) en specifieke sectoren (sierteelt, delen 
van toerisme, mobiliteit en openbare werken). Verder wordt 5 miljoen euro voorzien 
voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme, en een miljoen euro aan verminderde huur 
voor jeugdherbergen. 
 
De subsidie voor actieve dienstenchequebedrijven wordt opgetrokken van 14,36 euro 
naar 23 euro per uur (waarbij 25% van de extra subsidies moet worden besteed aan 
bijkomende veiligheidsmaatregelen voor personeel). Dienstencheques die tussen 
maart en juni 2020 vervallen, worden verlengd tot en met juli 2020. De budgettaire 
impact wordt geraamd op 22,4 miljoen euro. 
 
Crèches en andere opvangfaciliteiten die worden geconfronteerd met een lagere 
opkomst ontvangen een compensatie van 27 euro per dag per afwezig kind (enkel 
indien de crèche geopend blijft). De budgettaire impact wordt geraamd op 32,5 miljoen 
euro. Voor gezinsopvang wordt ook een compensatie voorzien, waarvan de 
budgettaire impact wordt geraamd op 10,3 miljoen euro. Verder wordt ook voorzien 
in een premie voor individuele professionele training die is afgelast. De budgettaire 
impact wordt geraamd op 1,3 miljoen euro. 
 
  

 
49  Een onderneming wordt in moeilijkheden geacht indien de omzet is gedaald met minstens 20%. 
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Geplande uitgaven worden herschikt voor een totaalbedrag van 26 miljoen euro voor 
de aankoop van mondmaskers en beschermend materiaal voor de zorg en voor de 
communicatiecampagne voor de sensibilisering over de Coronacrisis. 
 
Hypothecaire kredietnemers bij Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen 
getroffen door werkloosheid als gevolg van de Coronacrisis en zelfstandigen die 
inkomensverlies lijden, krijgen betalingsuitstel voor maximum 6 maanden, zonder de 
betaling van interesten. Het verwachte verlies aan interesten wordt geraamd op 9 
miljoen euro. Andere maatregelen voor de private en sociale huurmarkt hebben een 
budgettaire impact van 1,5 miljoen euro. 
 
Er wordt voorzien in een mogelijke verlenging van de termijnen voor bedrijven die de 
uitvoering van publieke contracten uitstellen vanwege het Coronavirus. 
 
 

4.2.2.2 Waals Gewest 
Kleine ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moeten sluiten of hun 
activiteiten volledig hebben moeten stopzetten omwille van de 
veiligheidsmaatregelen (restaurants, hotels, reisbureaus, evenementen, winkels, 
autosector, kunstensector, evenementen, recreatie, sector van onroerend goed, 
bioscopen, enz.) ontvangen een corona “indemnité forfaitaire compensatoire”. Het 
betreft een eenmalige premie van 5000 euro. Zelfstandigen en bedrijven die hun 
activiteiten in maart en april 2020 aanzienlijk moesten terugschroeven en die voor de 
maanden maart of april het volledige vervangingsinkomen genoten, ontvangen een 
premie van 2500 euro. De budgettaire impact wordt geraamd op 520 miljoen euro. 
 
De vergoedingen voor internetverbindingskosten als gevolg van de verlenging van 
telewerk in de openbare dienst (20 EUR per maand per telewerker) worden geraamd 
op 0,3 miljoen euro, rekening houdend met een periode van 16 maart tot 4 mei. 
 
Gezinnen met een budgetmeter voor elektriciteitsverbruik en/of gasverbruik 
ontvangen eenmalige premies van 100 euro voor elektriciteit en 75 euro voor gas. Met 
deze premie kunnen zij hun verbruik terugbetalen dat door de leverancier is 
voorgeschoten na de opschorting van de vooruitbetalingsmogelijkheid tijdens de 
lockdown. De budgettaire impact wordt geraamd op 9,4 miljoen euro. 
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De Waalse regering neemt ook verschillende maatregelen in de watersector. Personen 
getroffen door tijdelijke werkloosheid (geheel of gedeeltelijk) ontvangen een 
eenmalige premie voor waterverbruik van 40 euro. Er is een tijdelijk verbod op het 
afsluiten van water ingevoerd gedurende april en mei. De toelage aan het Sociaal 
Waterfonds wordt verhoogd met 0,5 miljoen euro gericht op de ondersteuning van de 
toelagen van OCMW’s voor personen in precaire omstandigheden. Op eenvoudig 
verzoek wordt betalingsuitstel toegekend aan ondernemingen. De betaling aan 
leveranciers wordt versneld uitgevoerd. De Waalse regering voorziet 10,5 miljoen euro 
voor deze maatregelen. 
 
Bepaalde organisaties actief in de zorgsector die een afname van de eigen ontvangsten 
ondervinden (familiehulp, psychologische hulp, maatwerkbedrijven, etc.) ontvangen 
een eenmalige premie van 5000 euro. Deze dekt een periode van drie maanden. De 
budgettaire impact wordt geraamd op 17 miljoen euro. De dienstenchequesector 
ontvangt extra ondersteuningsmiddelen ten belope van 23 miljoen euro. 
 
Waalse OCMW’s ontvangen extra subsidies ten belope van vijf miljoen euro ter 
ondersteuning bij het opvangen van de sociale gevolgen van de Coronacrisis 
(psychologische en sociale opvolging, sociale hulp).. 
 
Ziekenhuizen, rusthuizen, de sociale sector en de gehandicaptensector ontvangen 
extra middelen om de extra uitgaven ten gevolge van de Coronacrisis op te vangen. 
Voor de ziekenhuizen wordt 3000 euro per bed per kwartaal voorzien (totale 
geraamde kost van 57 miljoen euro per kwartaal). Voor de rusthuizen wordt 250 euro 
per bed per kwartaal voorzien (totale geraamde kost van 12 miljoen euro per 
kwartaal). De sociale sector ontvangt 1 miljoen euro per kwartaal extra gericht op 
daklozen en kwetsbare personen. De gehandicaptensector ontvangt 5 miljoen euro per 
kwartaal extra voor bijkomende servicekosten gerelateerd aan de Coronacrisis. De 
totale budgettaire impact wordt geraamd op 75 miljoen euro.  
 
Gedurende een jaar kunnen de verschillende Waalse diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg 141 extra psychologen aanwerven om de psychologische gevolgen 
van de Coronacrisis en de lockdown op te vangen. De Waalse overheid voorziet 8,6 
miljoen euro. 
 
Er wordt voorzien in ondersteunende diensten voor volwassenen met een handicap 
die hun woning niet kunnen verlaten. De Waalse regering stelt middelen ter 
beschikking voor het aanwerven van 53 voltijds equivalenten. De budgettaire impact 
wordt geraamd op 185 500 euro per maand.  
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Het inkomstenverlies dat gezins- en ouderenhulpdiensten ondervinden door de 
gedaalde verstrekking van diensten ten gevolge van de Coronacrisis, zal worden 
vergoed ten belope van 80% van de gedaalde werkuren. De steun omvat een periode 
van zes weken (midden maart tot begin mei). 
 
Er wordt 1 miljoen euro voorzien voor Waalse organisaties die voedselhulpdiensten 
aanbieden voor het verstrekken van dringende voedselhulp aan de meest kwetsbare 
personen in de maatschappij. 
 
Er wordt voorzien in een forfaitaire compensatie van 5000 euro aan 124 bedrijven die 
door het Waalse Gewest werden erkend als initiatieven voor de sociale economie en 
getroffen door de Coronacrisis (organisaties voor zelfstandige arbeid en 
adviesbureaus voor de sociale economie). De budgettaire impact wordt geraamd op 
0,62 miljoen euro. 
 
PFI-stagiairs (Plans Formation-Insertion) die in het kader van hun opleiding recht 
hadden op een premie, zullen een vergoeding ontvangen die 70% bedraagt van de 
premie waarop zij recht hadden vóór de schorsing of beëindiging van het PFI-contract. 
De maatregel heeft betrekking op de periode maart tot en met mei. De budgettaire 
impact wordt geraamd op 3,6 miljoen euro. 
 
Organisaties actief in sectoren op vlak van gezondheid, sociaal, werk, opleidingen, etc. 
blijven subsidies ontvangen, zelfs indien hun activiteiten verminderen vanwege de 
Coronacrisis. Ook de vrijwilligerssector behoudt de toegewezen subsidies voor die 
activiteiten waarvan kan worden aangetoond dat de opschorting verband houdt met 
de Coronacrisis. 
 
Industriële onderzoeksprojecten en experimenteel onderzoek door Waalse bedrijven 
die zich focussen op COVID-19, kunnen gesubsidieerd worden tot 80% van de 
onderzoekskosten. De projecten kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling van 
diagnostische en serologische tests, de ontwikkeling van behandelingen of vaccins, de 
ontwikkeling van technische oplossingen in verband met tekorten of ander onderzoek 
dat rechtstreeks verband houdt met COVID-19. De Waalse regering voorziet 25 
miljoen euro. 
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Renteloze leningen worden verstrekt via het SWCS (Société Wallonne du Crédit 
Social) voor de betaling van huur (hoofdverblijf of studentenhuur) voor een periode 
van maximaal zes maanden wanneer huurders na de crisis inkomstenverlies lijden. 
Het SWCS financiert zichzelf op de bancaire markt en het Waals Gewest zorgt voor 
het financieringspercentage geschat op 0,8 miljoen euro. Het Gewest kent in 2020 een 
vergoeding van 3,5 miljoen euro toe aan de SWCS om zijn bedrijfskosten te dekken, 
wat de budgettaire impact op 4,3 miljoen EUR voor 2020 brengt. Het Gewest staat ook 
garant voor eventuele wanbetalingen geleden door SWCS gedurende de volledige 
aflossingsperiode en tot het einde, in 2023 (geen impact geraamd in 2020). 
 
De Waalse regering heeft beslist tot de aankoop van voorraden aan mondmaskers 
(zowel chirurgische als FFP2-maskers), schorten en ander medisch materieel voor de 
gezondheidssector. Verder legt zij een strategische voorraad aan van een bijkomende 
vijf miljoen mondmaskers. De budgettaire impact wordt geraamd op 69 miljoen euro.  
 
Het Waals Gewest heeft een interdepartementale reserve van 100 miljoen euro 
voorzien voor regionale herstructurering na de Coronacrisis. 
 
Er wordt 4 miljoen euro gereserveerd voor lokale overheden ter compensatie van de 
afschaffing van belastingen, of ter compensatie van vergoedingen ten behoeve van 
bedrijven die door de crisis zijn getroffen. 
 
Naar aanleiding van de nieuw aangegane garanties verleend aan bedrijven, heeft de 
Waalse regering de wiskundige reserves met 57 miljoen euro verhoogd om de 
verliezen van de garanties te dekken. 
 
Er wordt betalingsuitstel verleend voor verscheidene belastingen. Deze maatregelen 
hebben geen budgettaire impact op langere termijn omdat het een verschuiving van 
de ontvangsten in de tijd betreft. 
 
 

4.2.2.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Bedrijven en zelfstandigen in bepaalde sectoren (restaurants, cafés, hotels, reisbureaus, 
winkels, kappers, ontspanning- en sportactiviteiten, sociale inclusie-sector) met 
minder dan 50 VTE die verplicht moeten sluiten vanwege de lockdown, ontvangen 
een eenmalige sluitingspremie van 4000 euro. De budgettaire impact wordt geraamd 
op 88 miljoen euro. 
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Kleine bedrijven (tussen 1 en 5 VTE) en zelfstandigen die een sterke omzetdaling 
waarnemen, ontvangen een eenmalige premie van 2000 euro. Deze premie kan niet 
worden gecumuleerd met de sluitingspremie. De budgettaire impact wordt geraamd 
op 110 miljoen euro. 
 
Uitbaters van taxibedrijven en VVB-diensten worden voor 2020 vrijgesteld van de 
jaarlijkse taxibelasting en ontvangen een eenmalige premie van 3000 euro. De 
budgettaire impact wordt geraamd op 6,1 miljoen euro. 
 
Er wordt afgezien van het heffen van de stadsbelasting voor de eerste helft van 2020. 
De budgettaire impact wordt geraamd op 12 miljoen euro. 
 
Werknemers van dienstenchequebedrijven ontvangen een bijkomende uitkering van 
2,5 euro per uur bruto, bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering. 
Dienstenchequebedrijven ontvangen een eenmalige premie van 4000 euro. De 
gewestelijke tussenkomst voor de dienstencheque (14,6 euro per uur) blijft behouden, 
ook indien deze niet wordt gepresteerd. De budgettaire impact wordt geraamd op 20 
miljoen euro. Deze maatregelen zullen enkel worden verstrekt indien de federale 
overheid een vrijstelling van de sociale bijdrage voorziet. De subsidie voor actieve 
dienstenchequebedrijven wordt opgetrokken van 14,6 euro naar 16,6 euro per uur. Dit 
moet werknemers en hun klanten in staat stellen om veilig te werken. 
 
Er is een noodfonds ter ondersteuning van de sociale sector, rusthuizen en 
gehandicaptensector opgericht. Het fonds zal 29 miljoen euro bevatten, waarvan 14 
miljoen euro is toegewezen. 
 
Erkende dierenasielen en maneges ontvangen een eenmalige subsidie van 1500 euro 
(of 2000 euro indien ze werken met pleeggezinnen, of 3000 euro indien meer dan 30 
dieren worden opgevangen). Per paardachtige kunnen maneges 100 euro aanvragen 
voor voeding (enkel voor vzw's). De voedingspremie kan een tweede maal worden 
aangevraagd indien na een maand de maatregelen nog van kracht zijn. 
 
De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de betaaltermijn van twee 
maanden voor de verkeersbelastingen en de belasting op inverkeerstelling met twee 
maanden verlengd (van twee naar vier maanden). Dit is van toepassing op 
aanslagbiljetten die tot 30 september van dit jaar worden verzonden. 
 
Er wordt een moratorium ingesteld op de terugbetaling van leningen verstrekt door 
finance&invest.brussels. 
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4.2.2.4 Franse Gemeenschap 
Er wordt bijkomende steun verleend aan sectoren die lijden onder de lockdown 
(cultuur, sociaal, educatie, jeugd, sport). De budgettaire impact wordt geraamd op 
50 miljoen euro. 
 
 

4.2.2.5 Duitstalige Gemeenschap 
Er wordt bijkomende steun verleend aan sectoren die lijden onder de lockdown 
(cultuur, sociaal, educatie, jeugd, sport). De budgettaire impact wordt geraamd op 
10 miljoen euro. 
 
 

4.2.3 Garanties 
De federale overheid en de verschillende gewestelijke overheden voorzien in 
garantiemechanismen voor getroffen ondernemingen. In totaal bedragen de garanties 
meer dan 52 miljard euro, zijnde 11% van het bbp 50. 
 
De federale overheid zal voorzien in een garantiemechanisme met een garantiebedrag 
van 50 miljard euro voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale 
looptijd van 12 maanden die door banken worden verleend aan gezonde niet-
financiële vennootschappen en zelfstandigen. 
 
De Vlaamse overheid besliste om de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling, met een 
al in de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, uit te breiden met een Corona-
crisiswaarborg van 100 miljoen euro. Verder is de waarborgcapaciteit van Gigarant 
(waarborgen boven 1,5 miljoen euro) opgetrokken van 1,5 miljard euro naar 3 miljard 
euro. 
 
Het Brussels Waarborgfonds voorziet bijkomende garanties en 
overbruggingskredieten aan ondernemingen die deze nodig hebben vanwege de 
Coronacrisis ten belope van 20 miljoen euro. 
 
De Waalse investeringsmaatschappijen voorzien bijkomende garanties en 
overbruggingskredieten aan ondernemingen die deze nodig hebben vanwege de 
Coronacrisis ten belope van 300 miljoen euro. Sociale huisvestingsmaatschappijen 
voorzien garanties bij renteloze leningen ten belope van 50 miljoen euro. 
 
 

 
50  Net als bij de maatregelen wordt hier het bbp van 2019 gebruikt. Zie ook voetnoot 45 op p.65. 
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Tabel 4 : Waarborgverlening als reactie op de COVID-19 uitbraak 

 
(*) Voor de omzetting van de budgettaire impact van de garanties naar bbp, wordt het bbp van 2019 gebruikt. Verwacht wordt dat de budgettaire omvang 

van de garanties in verhouding tot het bbp van 2020 groter zal zijn, aangezien het bbp van 2020 significant kleiner zal uitvallen dan het bbp van 2019. 
Bron:  Federale Regering, Vlaamse Regering, Waalse Regering, Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, NBB. 
 
 

Lijst van de maatregelen Beschrijving Beleidsniveau

Garanties federale overheid 
aan financiële sector

De federale overheid zal voorzien in een garantiemechanisme (met een garantiebedrag van 
€ 50 miljard) voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 
maanden die door banken worden verleend aan gezonde niet-financiële vennootschappen 
en zelfstandigen.

10,557% FO

Garanties 
(overbruggings)kredieten

De Vlaamse overheid besliste om de bestaande ‘generieke’ waarborgregeling, met een al in 
de markt gezette capaciteit van 300 miljoen euro, uit te breiden met een corona-
crisiswaarborg van 100 miljoen euro. Verder is de waarborgcapaciteit van Gigarant 
(waarborgen boven 1,5 miljoen euro) opgetrokken van 1,5 miljard euro naar 3 miljard euro.

0,391% G&G

Garanties Het Brussels Waarborgfonds voorziet bijkomende garanties en overbruggingskredieten aan 
ondernemingen die deze nodig hebben vanwege de coronacrisis ten belope van 20 miljoen 
euro.

0,004% G&G

Garanties De Waalse investeringsmaatschappijen voorzien bijkomende garanties en 
overbruggingskredieten aan ondernemingen die deze nodig hebben vanwege de 
coronacrisis ten belope van 300 miljoen euro. Sociale huisvestingsmaatschappijen voorzien 
garanties bij renteloze leningen ten belope van 50 miljoen euro.

0,074% G&G

Totaal 11,025%

Maximumbedrag van 
mogelijke waarborgstelling

(% bbp) *
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4.3 Raming van het vorderingensaldo en de schuldgraad van de 
Gezamenlijke Overheid 

Volgens het gezamenlijke scenario van de NBB en het FPB van 8 april 2020 (zie deel 
3.2) zou de impact van de schok door de COVID-19-crisis op het vorderingensaldo van 
de Gezamenlijke Overheid ongeveer 5,3% bbp bedragen in 2020. Dit zou het 
vorderingentekort voor het jaar 2020 op ten minste 7,5% bbp brengen, voornamelijk 
vanwege “de automatische stabilisatoren” verbonden aan de 
werkloosheidsuitkeringen, aan de overbruggingsrechten en aan de daling van de 
belastingontvangsten. De schuldgraad, geraamd op 115% bbp tegen eind 2020, zou het 
dubbele effect ondergaan van een toegenomen financieringsbehoefte en een tijdelijke 
daling van het nominaal bbp (de noemer van de schuldratio). Het is nuttig eraan te 
herinneren dat in dit scenario geen rekening is gehouden met alle reeds genomen 
maatregelen (vermeld in deel 4.2) of met de stijging van de kosten van de 
gezondheidszorg in de context van de COVID-19-crisis. 
 
Uitgaande van dit gezamenlijke scenario kunnen de door de Europese Commissie 
gevraagde tabellen als volgt worden aangevuld: 



75 
 

Tabel 5 : Begrotingsprognoses voor de Gezamenlijke Overheid 

 
Bron:  2019: Economische Vooruitzichten 2020-2025, versie maart 2020, FPB; 2020: Scenario van NBB 

en FPB van 08.04.2020. 
 

In % bbp
ESR-code / 
Code SEC

2019 2019 2020 2021 En % du PIB

in miljarden € / 
en milliards d'€

% bbp /       
% PIB

% bbp /       
% PIB

% bbp /       
% PIB

1. Gezamenlijke Overheid S.13 -9,2 -1,9% -7,5% n.b./n.d.
1. Ensemble des administrations 
publiques

1a. Federale Overheid S.1311 -9,4 -2,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 1a. Pouvoir fédéral
1b. Gemeenschappen en 
Gewesten

S.1312 -0,9 -0,2% n.b./n.d. n.b./n.d. 1b. Communautés et Régions

1c.Lokale Overheden S.1313 0,4 0,1% n.b./n.d. n.b./n.d. 1c. Pouvoirs locaux
1d. Sociale Zekerheid S.1314 0,7 0,1% n.b./n.d. n.b./n.d. 1d. Sécurité sociale

2. Totale ontvangsten TR 238,2 50,3% n.b./n.d. n.b./n.d. 2. Recettes totales
3. Totale uitgaven TE 247,4 52,2% n.b./n.d. n.b./n.d. 3. Dépenses totales
4. Vorderingensaldo B.9 -9,2 -1,9% n.b./n.d. n.b./n.d. 4. Solde de financement
5. Rentelasten (EDP) D.41 9,3 2,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 5. Charges d'intérêt (EDP)
6. Primair saldo B.9 + D.41 0,1 0,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 6. Solde primaire
7. Eenmalige en tijdelijke 
maatregelen

0,7 0,2% n.b./n.d. n.b./n.d.
7. Mesures uniques ou 
temporaires

8. Belastingen op productie en 
invoer

D.2 63,9 13,5% n.b./n.d. n.b./n.d.
8. Impôts sur la production et les 
importations

9. Belastingen op inkomen, 
vermogen, …

D.5 74,4 15,7% n.b./n.d. n.b./n.d.
9. Impôts courants sur le revenu, 
le patrimoine, …

10. Vermogensheffingen D.91 3,4 0,7% n.b./n.d. n.b./n.d. 10. Impôts en capital
11. Sociale premies D.61 73,6 15,5% n.b./n.d. n.b./n.d. 11. Cotisations sociales
12. Inkomen uit vermogen D.4 4,0 0,8% n.b./n.d. n.b./n.d. 12. Revenus de la propriété
13. Overige 19,0 4,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 13. Autres
14.=2. Totale ontvangsten TR 238,2 50,3% n.b./n.d. n.b./n.d. 14.=2. Recettes totales
p.m.: Globale heffing                                                        
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)

216,6 45,7% n.b./n.d. n.b./n.d.
p.m.: Prélèvement global                                                        
(D.2+D.5+D.61+D.91-D.995)

15. Beloning van werknemers + 
intermediair verbruik

D.1 + P.2 78,1 16,5% n.b./n.d. n.b./n.d.
15. Rémunération des salariés + 
consommation intermédiaire

15a. Beloning van werknemers D.1 58,4 12,3% n.b./n.d. n.b./n.d. 15a. Rémunération des salariés

15b. Intermediair verbruik P.2 19,7 4,2% n.b./n.d. n.b./n.d. 15b. Consommation intermédiaire

16. Sociale uitkeringen 
(16=16a+16b)

117,4 24,8% n.b./n.d. n.b./n.d.
16. Prestations sociales 
(16=16a+16b)

Waaronder 
werkloosheidsuitkeringen

6,2 1,3% n.b./n.d. n.b./n.d. Dont indemnités de chômage

16a. Sociale uitkeringen in natura - 
aangekochte marktproducten

D.632 37,1 7,8% n.b./n.d. n.b./n.d.
16a. Prestations sociales en 
nature - production marchande 
achetée

16b. Sociale uitkeringen, exclusief 
sociale overdrachten in natura

D.62 80,4 17,0% n.b./n.d. n.b./n.d.
16b. Prestations sociales autres 
que transferts sociaux en nature

17.=5. Rentelasten D.41 9,3 2,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 17.=5. Charges d'intérêt
18. Subsidies D.3 17,7 3,7% n.b./n.d. n.b./n.d. 18. Subventions
19. Bruto-investeringen in vaste 
activa

P.51g 12,1 2,6% n.b./n.d. n.b./n.d. 19. Formation brute de capital fixe

20. Kapitaaloverdrachten D.9 3,3 0,7% n.b./n.d. n.b./n.d. 20. Transferts en capital
21. Overige 9,5 2,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 21. Autres
22.=3. Totale uitgaven TE 247,4 52,2% n.b./n.d. n.b./n.d. 22.=3. Dépenses totales
p.m.: Finale consumptieve 
bestedingen van de overheid 
(nominaal)

P.3 110,0 23,2% n.b./n.d. n.b./n.d.
p.m. Dépenses de consommation 
finale des pouvoirs publics 
(nominal)

Gezamenlijke Overheid (S.13) / Ensemble des pouvoirs publics (S.13)

Belangrijkste componenten van de ontvangsten / Composantes principales des recettes

Vorderingensaldo (B.9) per subsector / Solde de financement (B.9) par sous-secteur

Belangrijkste componenten van de uitgaven / Composantes principales des dépenses
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Tabel 6 : Schuldgraad van de Gezamenlijke Overheid 51 

 
Bron:  2019: Economische Vooruitzichten 2020-2025, versie maart 2020, FPB; 2020: Scenario van NBB 

en FPB van 08.04.2020. 
 
De Afdeling benadrukt dat de budgettaire uitgangspositie van België, met 
vorderingentekorten die reeds vóór het uitbreken van de Coronacrisis door het 
Federaal Planbureau geraamd werden rond 3% bbp voor de jaren 2020-2023 en een 
schuldratio die in 2023 zou oplopen tot 102,5% bbp 52, zeker niet optimaal is en dat de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën tijdens en nog meer na de crisis een zeer 
belangrijk aandachtspunt moet blijven. Die houdbaarheid op middellange en lange 
termijn is in België risicovol omwille van het samengaan van de hoge schuldgraad 
én de verwachte toename van de vergrijzingskosten, in het bijzonder de 
pensioenuitgaven en uitgaven voor langdurige zorg. Bij ongewijzigd beleid en met 
een residuele impact van de Coronacrisis op middellange termijn, zal een 
inspanning nodig zijn teneinde een budgettaire ontsporing te vermijden. De 
omvang van deze inspanning zal ten vroegste begin 2021 kunnen ingeschat worden. 
De maatregelen die genomen zijn om de economie te ondersteunen, dienen van 
tijdelijke aard te zijn en de overheidsfinanciën dienen op orde gesteld te worden 
zodat buffers kunnen opgebouwd worden om volgende crisissen, van welke aard 
ook, te kunnen opvangen. 
 
De overheidsfinanciën dienen op een gecoördineerde wijze op Belgisch niveau 
beheerd te worden. 
 
 

 
51  Merk op dat de schuldgraad voor het startjaar 2019 in de publicatie van de eerste raming van de 

overheidsrekeningen 2019 van het INR van 20 april 2020 licht lager uitkomt, namelijk op 98,6% 
bbp. 

52  Federaal Planbureau, Economische Vooruitzichten 2020-2025, 20 maart 2020. 
 

In % bbp 2019 2020 2021 En % du PIB

1. Schuldgraad 98,9% 115,0% n.b./n.d. 1.Taux d'endettement

2. Evolutie van de schuldgraad -1,2% n.b./n.d. n.b./n.d.
2. Changement dans le taux 
d'endettement

3. Primair saldo 0,0% n.b./n.d. n.b./n.d. 3. Solde primaire
4. Vereist primair saldo om de 
schuld te stabiliseren

-1,0% n.b./n.d. n.b./n.d.
4. Solde primaire requis pour 
stabilisation de la dette

5. Exogene factoren die 
schuldgraad beïnvloeden 

-0,2% n.b./n.d. n.b./n.d. 5. Variation exogène de la dette

p.m. Impliciete rentevoet (in %) 2,0% n.b./n.d. n.b./n.d.
p.m. Niveau implicite du taux 
d'intérêt (en %)

Bepalende factoren evolutie brutoschuldgraad / Facteurs déterminants du taux d'endettement
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