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WOORD VOORAF 

Dit rapport van de Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid is voornamelijk 
retrospectief gericht en handelt over de begrotingsrealisaties 2021. Dat thema is 
opgenomen in het eerste deel van het advies. In het tweede gedeelte wordt aandacht 
besteed aan de evaluaties en aanbevelingen die recentelijk vanuit de Europese 
instellingen aan ons land werden gericht en van belang zijn voor de 
begrotingswerkzaamheden die na het zomerreces zullen aanvangen. 
 
De begrotingsrealisaties 2021 worden geanalyseerd in een 
middellangetermijnperspectief 2016 – 2021. De analyse vertrekt op het niveau van de 
Gezamenlijke Overheid en wordt gaandeweg opgesplitst tussen de deelsectoren van 
de Belgische overheid. Eerst wordt de begrotingsevolutie van Entiteit I en haar twee 
componenten, de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid, nagegaan. Vervolgens 
wordt de analyse toegespitst op Entiteit II en haar twee componenten, het geheel van 
Gemeenschappen en Gewesten en de totaliteit van de Lokale Overheden. Tot slot 
wordt ook de budgettaire evolutie van de individuele Gemeenschappen, Gewesten en 
Gemeenschapscommissies behandeld. 
 
In het tweede deel wordt verslag uitgebracht van de analyses, evaluaties en 
aanbevelingen die de laatste maanden door de Europese Commissie en de Raad van 
de Europese Unie over België werden opgesteld. Die rapporten en adviezen behelzen 
diverse beleidsdomeinen maar de analyse in onderhavig advies beperkt zich tot het 
begrotingsbeleid en de overheidsfinanciën.   
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SYNTHESE EN AANBEVELINGEN 

Een nieuwe geopolitieke en economische context 

Begin maart 2020 ontwaakten we met een onzichtbare vijand, het coronavirus, met 
ingrijpende gevolgen voor de zorgsector, het functioneren van de maatschappij, de 
economische activiteit en de begroting, niet alleen in ons land maar in alle Lidstaten 
van de Europese Unie en ver daarbuiten. 
 
Medio juli 2021 viel een waterbom boven ons land die diep menselijk leed en enorme 
materiële schade veroorzaakte, en vooral de zuidelijke regio’s bijzonder zwaar heeft 
getroffen. 
 
Op 24 februari 2022 ontwaakten we met een zichtbare vijand, een oorlogsconflict aan 
de oostelijke buitengrens van de Europese Unie, met een tweede en diepgaande 
schokgolf in de Europese economieën tot gevolg, amper twee jaar na de vorige 
schokgolf veroorzaakt door de uitbraak van de gezondheidscrisis. 
 
Hierdoor worden ook in België de problemen van stijgende energieprijzen en 
verstoringen in de toeleveringsketen nog verder aangescherpt en rijzen nieuwe 
problemen zoals een sterk oplopende inflatie, een tanende economische groei en een 
niet aflatende druk op de overheidsfinanciën. Door de nieuwe geopolitieke en 
economische context wordt de budgettaire toestand van het land, dat reeds vóór de 
coronacrisis kampte met hoge structurele tekorten, een hoge schuldgraad, uitblijvende 
maar noodzakelijke structurele hervormingen, alleen maar scherper gesteld en komt 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn mogelijks in 
gevaar. 
 
De vooruitzichten zijn allesbehalve optimistisch. Kort voor de publicatie van 
onderhavig advies stelde de Europese Commissie haar economische vooruitzichten 
van mei 2022 nog bij in neerwaartse zin 2: de Europese economie blijft groeien in 2022 
en 2023 maar tegen een lager ritme dan voorzien in de Voorjaarsvooruitzichten 2022, 
de inflatie zal hoger uitvallen dan eerder verwacht 3. 
 
Voor ons land werden de Voorjaarsvooruitzichten van mei 2022 als volgt herzien: 

 
2  Europese Commissie, Summer 2022 (interim) Economic Forecast, 14.07.2022. 
3  Geactualiseerde vooruitzichten van midden juli 2022: reële bbp-groei in de Europese Unie: 2,7% 

respectievelijk 1,5% in 2022 en 2023. Reële bbp-groei in de eurozone: 2,6% respectievelijk 1,4% in 
2022 en 2023. Inflatie in de Europese Unie: 8,3% respectievelijk 4,6% in 2022 en 2023. Inflatie in de 
eurozone: 7,6% respectievelijk 4,0% in 2022 en 2023. 



14 
 

- reële bbp-groei: aanpassing met +0,3 procentpunt in 2022, hetzij een verwachte 
economische groei van 2,3% (tegenover 2,0%) 4, een aanpassing met -0,5 
procentpunt in 2023, hetzij een verwachte economische groei van 1,3% 
(tegenover 1,8%); 

- inflatie: een aanpassing met +1,6 procentpunt in 2022, hetzij een verwachte 
inflatie van 9,4% (tegenover 7,8%), een aanpassing met +1,0 procentpunt in 
2023, hetzij een inflatie van 2,9% (tegenover 1,9%). 

 
Nochtans waren de economische vooruitzichten tot voor enkele maanden nog matig 
optimistisch voor 2022 en daaropvolgende jaren, na een krachtig herstel van de 
economische bedrijvigheid in 2021 dankzij de massieve budgettaire ondersteuning 
van gezinnen en bedrijven door middel van discretionaire maatregelen gericht op de 
bescherming van het economisch weefsel, het behoud van de tewerkstelling en het 
inkomen van de economische actoren en een succesvolle vaccinatiecampagne. 
 
Met het oog op de voorbereidende begrotingswerkzaamheden die na het zomerreces 
moeten uitmonden in de opstelling van de begroting 2023 en het door het Stabiliteits- 
en Groeipact vereiste ontwerpbegrotingsplan 2023, gaat de aandacht in onderhavig 
rapport in de eerste plaats naar de analyse van de begrotingsrealisaties in 2021. Door 
deze in een middellangetermijnperspectief te plaatsen wordt een inzicht verschaft in 
de structurele budgettaire hangijzers die de Belgische overheidsfinanciën kenmerken. 
 
In de tweede plaats komen de recentelijk geformuleerde Europese verslagen en 
aanbevelingen aan bod die de leidraad vormen voor de begrotingsdiscipline die in de 
begrotingswerkzaamheden van het najaar zal dienen gehanteerd te worden. 
 
 
  

 
4  Opwaartse herziening van de reële bbp-groei in 2022 ingevolge een sterk carry-over effect van 2021 

en betere cijfers voor het eerste kwartaal van 2022. 
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Begrotingsrealisaties in 2021 

De Gezamenlijke Overheid realiseerde in 2021 een nominaal vorderingensaldo 
van -5,5% bbp. Ten opzichte van 2020, toen het overheidstekort een piek kende van 
9,0% bbp, betekent dat een verbetering van 3,5 procentpunt bbp. In 2020 werden de 
Belgische overheidsfinanciën zwaar getroffen door het uitbreken van de 
coronapandemie. Het bruto binnenlands product (bbp) vertoonde een historische 
krimp van 4,5% op jaarbasis in nominale termen (-5,7% in reële termen), de 
overheidsuitgaven liepen sterk op en de ontvangsten vielen terug. In 2021 herstelde 
de Belgische economie zich krachtig met een nominale bbp-groei van 11,0% op 
jaarbasis (+6,2% in reële termen). De overheidsfinanciën verbeterden bijgevolg fors in 
2021, maar het overheidstekort bleef evenwel aanzienlijk hoger dan vóór het uitbreken 
van de coronacrisis. 
 
De verbetering in 2021 was het gevolg van de krimp van de ratio van de primaire 
overheidsuitgaven met 4,1 procentpunt bbp tot 53,1% bbp, die de daling van de ratio 
van de overheidsontvangsten met 0,9 procentpunt bbp tot 49,3% bbp, ruimschoots 
compenseerde. Het primaire saldo verbeterde met 3,2 procentpunt bbp ten opzichte 
van 2020, en kwam uit op -3,9% bbp. De grotere verbetering van het nominale 
vorderingensaldo dan van het primaire saldo was te danken aan de daling van de 
rentelasten met 0,3 procentpunt bbp tot 1,7% bbp. 
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Tabel 1  
Begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022), FPB (Economische Vooruitzichten 2022-2027, 

juni 2022), en eigen berekeningen. 
 
De totale ontvangstenratio kromp met 0,9 procentpunt bbp in 2021 tot 49,3% bbp. Die 
krimp was het gevolg van een daling van de ratio van de fiscale en parafiscale 
ontvangsten (-0,5 procentpunt bbp) en, in minder mate, van een daling van de ratio 
van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten (-0,4 procentpunt bbp). De totale 
overheidsontvangsten hebben minder sterke schommelingen gekend dan de 
economische activiteit in 2020 en 2021. Het noemereffect, dat de ontvangstenratio 
opwaarts beïnvloedde in 2020 en neerwaarts in 2021, was belangrijk. In absolute cijfers 
namen alle ontvangstencategorieën toe in 2021, in tegenstelling tot 2020.  
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021

Ontvangsten 50,8% 51,3% 51,4% 49,9% 50,2% 49,3% -0,9% 9,1%

Fiscale en parafiscale ontvangsten 43,6% 44,2% 44,2% 42,9% 43,1% 42,6% -0,5% 9,7%
Directe belastingen op de gezinnen (w.o. PB), niet-inwoners 
en IZW's 12,5% 12,5% 12,4% 11,9% 12,4% 11,8% -0,6% 5,6%
Directe belastingen op de vennootschappen (w.o. VenB) 3,5% 4,1% 4,4% 3,8% 3,3% 3,8% 0,5% 27,5%
Indirecte belastingen 13,4% 13,3% 13,4% 13,3% 13,0% 13,3% 0,2% 13,0%
Werkelijke sociale premies 13,5% 13,4% 13,3% 13,2% 13,6% 12,9% -0,7% 5,2%
Kapitaalbelastingen 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,1% 24,1%

Niet-fiscale en niet-parafiscaleontvangsten 7,1% 7,2% 7,1% 7,0% 7,1% 6,7% -0,4% 5,3%

Primaire uitgaven 50,4% 49,7% 50,1% 49,9% 57,3% 53,1% -4,1% 3,1%

Lopende uitgaven 47,1% 46,5% 46,7% 46,6% 53,6% 49,4% -4,3% 2,2%
Bezoldigingen 12,5% 12,4% 12,4% 12,3% 13,2% 12,3% -1,0% 3,1%
Aankopen van goederen en diensten 4,1% 4,0% 4,1% 4,1% 4,3% 4,2% -0,2% 6,7%
Subsidies aan bedrijven 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% 5,0% 4,2% -0,8% -6,5%
Sociale uitkeringen 24,7% 24,6% 24,6% 24,5% 28,1% 26,0% -2,0% 3,0%
Inkomensoverdrachten 2,2% 1,8% 2,0% 2,0% 3,0% 2,6% -0,3% -1,5%

Kapitaaluitgaven 3,3% 3,2% 3,4% 3,4% 3,6% 3,8% 0,2% 16,0%
Bruto-investeringen in vaste activa 2,4% 2,4% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% -0,1% 8,1%
Overige kapitaaluitgaven 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,9% 1,1% 0,2% 40,7%

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

Vorderingensaldo -2,4% -0,7% -0,9% -2,0% -9,0% -5,5% 3,5%

Cyclische component 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% -3,6% -0,9% 2,7%
One shots -0,1% 0,4% 0,6% 0,2% 0,0% -0,2% -0,2%

Structureel saldo -2,2% -1,2% -1,7% -2,7% -5,5% -4,4% 1,0%
Structureel primair saldo 0,4% 1,2% 0,4% -0,8% -3,5% -2,8% 0,8%

Brutoschuld 105,0% 102,0% 99,8% 97,7% 112,8% 108,2% -4,6%
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Nadat de primaire uitgaven als gevolg van coronacrisis in 2020 een ongeziene toename 
(+7,3 procentpunt bbp) tot 57,3% bbp kenden, daalde de primaire uitgavenratio fors 
(-4,1 procentpunt bbp) tot 53,1% bbp in 2021, maar die bleef wel hoger dan vóór het 
uitbreken van de coronacrisis. De sterke stijging van het nominale bbp in 2021 (+11,0%) 
drukte de primaire uitgavenratio naar beneden. Daarnaast werden de tijdelijke 
steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, afgebouwd, al 
bleven die uitgaven ook in 2021 aanzienlijk. Voorts werden de primaire uitgaven in 
2021 onder meer beïnvloed door de eerste fase van de implementatie van het Herstel- 
en Veerkrachtplan en uitgaven gerelateerd aan de overstromingen in juli. De ratio van 
de lopende uitgaven daalde in 2021 met 4,3 procentpunt bbp. Alle lopende 
uitgavencategorieën vertoonden, uitgedrukt in % bbp, een daling. De ratio van de 
kapitaaluitgaven (+0,2 procentpunt bbp) nam daarentegen toe, onder meer als gevolg 
van de eerste uitgaven voor het schadeherstel na de overstromingen van juli. 
 
In een structurele benadering wordt abstractie gemaakt van de impact van de 
conjunctuur en eenmalige en tijdelijke factoren op het vorderingensaldo. Het 
structurele saldo verbeterde met 1,0 procentpunt bbp tot -4,4% bbp in 2021, na een 
verslechtering met 2,7 procentpunt bbp tot -5,5% bbp in 2020. De veranderingen van 
het structurele saldo bleven in die twee jaren dus beperkter dan de veranderingen van 
het nominale vorderingensaldo (respectievelijk -7,1 procentpunt bbp en +3,5 
procentpunt bbp in 2020 en 2021). Dat is hoofdzakelijk te wijten aan sterke 
schommelingen van de cyclische component. Die heeft een aanzienlijke negatieve 
impact gehad op het vorderingensaldo (-3,6% bbp) in 2020 en een geringere impact in 
2021 (-0,9% bbp). De impact van de eenmalige en tijdelijke factoren op het 
vorderingensaldo bleef veel beperkter Die impact is verslechterd met 0,2 procentpunt 
bbp per jaar tijdens de afgelopen twee jaar en werd ongunstig in 2021. De impact van 
de one shots werd in 2021 negatief wegens de uitgaven in verband met de 
overstromingen van juli 2021. Vanwege de uitzonderlijke economische 
omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, dienen de structurele cijfers met de 
nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Enerzijds kan de output gap, die 
wordt gebruikt voor het bekomen van de cyclische impact op het vorderingensaldo, 
minder precies zijn. Anderzijds maakt het structurele saldo geen abstractie van de 
steunmaatregelen die genomen werden om de economische impact van de 
coronacrisis te beperken. 
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De overheidsschuld, die reeds hoog was vóór het uitbreken van de coronacrisis, 
sprong in 2020 met 15,1 procentpunt bbp omhoog, tot een niveau van 112,8% bbp. Eind 
2021 bedroeg de schuldgraad van de Gezamenlijke Overheid 108,2% bbp, wat een 
daling met 4,6 procentpunt bbp betekent ten opzichte van 2020. De hoge nominale 
bbp-groei in 2021 en de impliciete rentevoet (gemiddelde nominale rentevoet op de 
schuld) die nog verder bleef dalen, zorgden immers voor een gunstige autonome 
schulddynamiek in 2021. 
 

Tabel 2  
Vorderingensaldi van de deelsectoren van de Gezamenlijke Overheid (in % bbp) 

 
(*) Het saldo van de overige deelstaatgebieden wordt niet beïnvloed door de correctie. 
Noot:  Wegens afrondingen kan de som van de bestanddelen van een variabele verschillen van het 

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022). 
 
De rekening van Entiteit I werd zwaar getroffen door de coronacrisis in 2020. Het 
nominale vorderingensaldo van Entiteit I verslechterde met 5,2 procentpunt bbp en 
kwam uit op -6,9% bbp. Hoewel het vorderingensaldo van Entiteit I fors verbeterde in 
2021 tot -3,8% bbp in ESR-termen (+3,2 procentpunt bbp), bleef het tekort aanzienlijk 
hoger dan vóór het uitbreken van de coronacrisis. 
 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Δ 2020-2021 (in p.p.)

Gezamenlijke Overheid -2,4% -0,7% -0,9% -2,0% -9,0% -5,5% 3,5%

   Entiteit I -2,6% -1,1% -0,3% -1,7% -6,9% -3,8% 3,2%
     Federale Overheid -2,6% -1,3% -0,2% -1,9% -7,1% -4,0% 3,1%
     Sociale Zekerheid -0,1% 0,2% -0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0%

   Entiteit II 0,3% 0,4% -0,6% -0,3% -2,1% -1,8% 0,3%
  Gemeenschappen en Gewesten 0,0% 0,2% -0,4% -0,2% -2,2% -1,8% 0,4%
           Vlaamse Gemeenschap -0,01% 0,32% -0,15% 0,08% -1,19% -0,63% 0,56%
           Franse Gemeenschap -0,02% -0,05% -0,05% -0,07% -0,34% -0,17% 0,16%
           Waals Gewest 0,02% -0,06% -0,15% -0,10% -0,40% -0,74% -0,33%
           Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,04% -0,04% -0,09% -0,15% -0,26% -0,31% -0,04%
           Duitstalige Gemeenschap -0,006% -0,007% -0,001% -0,004% -0,011% -0,009% 0,002%
           Franse Gemeenschapscommissie 0,006% 0,003% 0,001% -0,002% -0,004% 0,000% 0,004%
           Vlaamse Gemeenschapscommissie 0,000% -0,001% -0,011% -0,004% -0,009% 0,001% 0,010%
           Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 0,003% 0,005% -0,020% 0,000% -0,007% 0,023% 0,029%
           Niet verdeeld 0,00% 0,01% 0,03% 0,02% -0,01% -0,01% 0,00%
  Lokale Overheden 0,2% 0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting (*):
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering -0,1% -0,1% 0,0% -0,1% -0,2% 0,2% 0,4%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek)

   Entiteit I -2,5% -1,0% -0,3% -1,6% -6,7% -3,9% 2,8%
       Federale Overheid -2,5% -1,2% -0,2% -1,9% -6,9% -4,2% 2,7%
   Entiteit II 0,2% 0,3% -0,6% -0,3% -2,3% -1,6% 0,7%
       Gemeenschappen en Gewesten 0,0% 0,1% -0,5% -0,3% -2,4% -1,7% 0,8%
           Vlaamse Gemeenschap 0,02% 0,18% -0,15% 0,02% -1,32% -0,57% 0,75%
           Waals Gewest -0,05% -0,04% -0,16% -0,11% -0,48% -0,65% -0,17%
           Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,01% -0,03% -0,10% -0,15% -0,28% -0,28% -0,04%
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Het nominale vorderingensaldo van de Federale Overheid verbeterde in 2021 met 
3,1 procentpunt bbp tot -4,0% bbp, nadat het in 2020 een diepe duik (-5,2 procentpunt 
bbp) tot -7,1% bbp nam als gevolg van de coronacrisis. 
 
De rekening van de Sociale Zekerheid sloot het jaar 2021 af met een overschot van 0,2% 
bbp. Maar hierbij dient aangestipt dat voor de Sociale Zekerheid jaarlijks het 
begrotingsevenwicht ex ante wordt vooropgesteld. Om dit (ex ante) evenwicht te 
garanderen, worden de ontvangsten van de Sociale Zekerheid bijgestuurd door 
middel van de fiscale en budgettaire overdrachten van de Federale Overheid. 
 
Het nominale vorderingensaldo van Entiteit II bedroeg in 2021 -1,8% bbp. Ten 
opzichte van 2020 is dit een verbetering met 0,3 procentpunt bbp, maar het 
vorderingensaldo van Entiteit II bleef in 2021 wel veel slechter dan vóór het uitbreken 
van de coronacrisis (-1,5 procentpunt bbp ten opzichte van 2019). De forse 
verslechtering van het vorderingensaldo in 2020 en het gedeeltelijke herstel in 2021 is 
toe te schrijven aan de evolutie van het vorderingensaldo van het geheel van de 
Gemeenschappen en de Gewesten dat, ondanks een verbetering met 0,4 procentpunt 
bbp ten opzichte van 2020, toch -1,8% bbp bereikte in 2021 wat in historisch perspectief 
hoog is. Het vorderingensaldo van de Lokale Overheden bleef tussen 2019 en 2021 vrij 
stabiel tussen 0,0% bbp en 0,1% bbp. 
 
In de integrale tekst wordt verder ingegaan op de begrotingssituatie in de individuele 
deelstaatgebieden (gemeenschappen, gewesten en gemeenschapscommissies). Ook de 
onderliggende evoluties in ontvangsten en uitgaven die de resultaten inzake 
vorderingensaldi verklaren, worden daar meer in detail toegelicht 5. 
 
 

Europese rapportering en aanbevelingen 

Voorjaarsvooruitzichten 2022 van de Europese Commissie 
Bijzondere aandacht gaat in de Voorjaarsvooruitzichten 2022 naar de opvolging van 
de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility of RRF) die tot 2026 
de hervormingen en investeringen van de Lidstaten verder zal bepalen en het 
belangrijkste instrument vormt voor de realisatie van de groene en digitale transitie 
alsook voor de versterking van de economische veerkracht van de Lidstaten. 
 

 
5  Zie Entiteit I (deel 1.3), Federale Overheid (deel 1.3.2), Sociale Zekerheid (deel 1.3.3), Entiteit II (deel 

1.4), Gemeenschappen en de Gewesten (delen 1.4.2 en 1.4.3) en de Lokale Overheden (deel 1.4.4). 



20 
 

Belangrijke nieuwigheid voor de verdere verbetering van die veerkracht is de 
REPowerEU-strategie die in de RRF-plannen dient ingeschakeld te worden. Het 
betreft het plan om de algehele afhankelijkheid van de Europese Unie van fossiele 
brandstoffen te verminderen en de invoer ervan uit Rusland zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk tegen 2030 volledig af te bouwen, onder meer door een versnelde 
implementatie van de European Green Deal. 
 
De economische vooruitzichten van de Commissie waren aanvankelijk vrij 
optimistisch maar kregen een flinke deuk door de inval van Rusland in Oekraïne. 
De neerwaartse herziening van de groeiprognoses en de toenemende druk op het 
prijspeil volgen uit de directe effecten van het conflict zoals: 

- een aantasting van het ondernemings- en consumentenvertrouwen, 
- belemmering van de handelstransacties, 
- strengere financieringsvoorwaarden, 
- verstoringen in de toeleveringsketen, 
- extra druk op de logistieke structuren, 
- forse toename van de energie-, grondstof- en voedselprijzen, 
- snel oplopende inflatie tot een nooit eerder gezien niveau sinds de invoering 

van de euro. 
 
Parallel hiermee kunnen de nieuwe verstrengingen in China als reactie op de 
heropflakkering van de coronapandemie de reeds bestaande knelpunten in de 
productie- en handelsprocessen (bottlenecks) nog vergroten en de toeleveringsketen 
nog meer verstoren. 
 
Die nieuwe geopolitieke en economische context vormt een belangrijke uitdaging 
voor het begrotingsbeleid van de EU-Lidstaten. Het begrotingsbeleid beoogt 
enerzijds om de effecten van de stijgende energieprijzen te verlichten, inzonderheid 
voor de meest kwetsbare gezinnen en ondernemingen, maar moet anderzijds 
waakzaam blijven voor de budgettaire impact van de ondersteunende maatregelen, 
attent zijn voor de verzoenbaarheid met de langetermijnstrategie die gericht is op 
de afbouw van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de verschuiving 
weg van de invoer vanuit Rusland, en last but not least de noodzaak van een 
voorzichtig begrotingsbeleid zodat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
termijn niet in het gedrang wordt gebracht. 
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Waarschuwingen en richtsnoeren voor het begrotingsbeleid in de Europese 
Unie 
 
Overheidstekorten en overheidsschuld onder druk: 
Naar aanleiding van de diverse discretionaire maatregelen die genomen werden om 
de stijgende energieprijzen voor burgers en ondernemingen enigszins te verlichten, 
wordt gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen en risico’s: 
 

- bij gebrek aan compenserende maatregelen zal een eventuele verlenging of 
uitbreiding van die - aanvankelijk als tijdelijke initiatieven aangekondigde - 
maatregelen de budgettaire kost ervan evenredig doen oplopen, 

- de budgettaire impact gaat echter verder dan louter de discretionaire 
maatregelen, 

- de vertraging van de economische activiteit ingevolge de stijgende 
energieprijzen zal op termijn resulteren in lagere fiscale ontvangsten en lagere 
sociale bijdragen, 

- de overheidsuitgaven zullen toenemen ingevolge de indexering van de 
ambtenarenwedden, de sociale uitkeringen en andere uitgaven, 

- die beide evoluties zullen wegen op het overheidstekort en de overheidsschuld. 
 
Om de budgettaire kosten van dergelijke maatregelen te beperken, hun economische 
en sociale impact te maximaliseren en de groene transitie verder te stimuleren, moeten 
dergelijke maatregelen tijdelijk zijn én gericht op kwetsbare gezinnen voor wie het 
energieverbruik een belangrijk aandeel in de totale consumptie vormt en op 
industriële sectoren die zeer fel aan de prijsstijgingen zijn blootgesteld. De 
maatregelen moeten tevens gepaard gaan met stimulansen om de energie-efficiëntie 
te verbeteren en het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. 
 
 
Geen omvangrijke budgettaire impuls in 2023: 
Een grootschalige budgettaire impuls is niet aangewezen voor 2023 gelet op de 
economische vooruitzichten die wel nog een positieve bbp-groei vooropstellen, maar 
omgeven zijn met grote onzekerheid en omvangrijke neerwaartse risico’s. 
 
Het begrotingsbeleid moet in 2023 voorzichtig zijn en steeds paraat staan om zich 
aan de wijzigende economische omstandigheden aan te passen. Het beleid dient 
hogere investeringen te combineren met een gecontroleerde groei van de nationaal 
gefinancierde primaire lopende uitgaven, de automatische stabilisatoren laten spelen 
en voorzien in tijdelijke en gerichte maatregelen om de impact van de energiecrisis te 
verlichten en humanitaire hulp aan de oorlogsvluchtelingen te verstrekken. Een 
volledige en tijdige implementatie van de RRF-plannen laat toe de investeringen te 
verhogen. 
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Budgettaire integratie van de impact van klimaatverandering: 
Om de risico’s van de klimaatverandering te verkleinen, worden de Lidstaten 
aangespoord om systematisch de mogelijke gevolgen hiervan op de nemen in hun 
begrotingsplannen, samen met de beleidskeuzes en instrumenten om de 
klimaatgerelateerde effecten te voorkomen, te verminderen en voor te bereiden. De 
green budgeting dient dus zeker verdergezet en aangemoedigd te worden teneinde de 
coherentie te verzekeren tussen de overheidsuitgaven en -ontvangsten en de 
milieudoelstellingen. 
 
 
Beperking van de groei van de nationaal gefinancierde primaire lopende uitgaven: 
De mate van inperking van de groei hangt af van de schuldgraad: het aanbevolen 
begrotingsbeleid wordt dus gedifferentieerd tussen de EU-Lidstaten: 
 

→ Lidstaten met een hoge schuldgraad: dienen een voorzichtig/prudent 
begrotingsbeleid te voeren, in het bijzonder door de groei van de nationaal 
gefinancierde primaire lopende uitgaven onder de potentiële groei op 
middellange termijn te houden, hierbij rekening houdende met de tijdelijke en 
gerichte ondersteuning van huishoudens en ondernemingen die het meest 
kwetsbaar zijn voor de stijgende energieprijzen en de hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen. 
 

→ Lidstaten met een lage tot middelmatige schuldgraad: de groei van de nationaal 
gefinancierde primaire lopende uitgaven dient in lijn te zijn met een neutrale 
begrotingskoers (neutral policy stance), hierbij rekening houdende met dezelfde 
tijdelijke en gerichte steunverlening. 

 
Alle Lidstaten dienen de overheidsinvesteringen te verhogen teneinde de groene en 
digitale transitie en de veiligheid van de energievoorziening te realiseren. 
 
 
Begrotingsbeleid na 2023: 
Het budgettaire beleid dient gericht te zijn op het realiseren van prudente 
begrotingssituaties op middellange termijn. 
 
 
Toekomstige richtsnoeren: 
De Europese Commissie kondigde in mei 2022 ook aan dat zij na het zomerreces 
nieuwe richtsnoeren zal mededelen voor mogelijke aanpassingen aan het Europees 
economisch beleidskader (economic governance framework). 
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Europees begrotingskader in 2023: verlenging van de budgettaire flexibiliteit 
De sinds maart 2020 geactiveerde algemene ontsnappingsclausule blijft van toepassing 
tot eind 2023. Die nieuwe verlenging is gerechtvaardigd omwille van: 

- de grotere onzekerheid en sterke neerwaartse risico’s voor de economische 
vooruitzichten, in de context van de oorlogssituatie in Oekraïne, 

- de ongekende stijgingen van de energieprijzen, 
- de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketens. 

 

Evaluatie van het Stabiliteitsprogramma 2022-2025 van België door de 
Europese Commissie 
Aangezien in het Stabiliteitsprogramma de impact van het oorlogsconflict nog 
onvoldoende kon ingeschat worden, zijn de groei- en budgettaire vooruitzichten van 
de Europese Commissie heel wat pessimistischer dan de verwachtingen in het 
Stabiliteitsprogramma. 
 
In het Stabiliteitsprogramma wordt in 2023 een daling van het vorderingentekort 
vooropgesteld met 1,6 procentpunt bbp (van 5,2% bbp in 2022 tot 3,6% bbp in 2023) 
terwijl de Europese Commissie slechts uitgaat van een vermindering met 0,6 
procentpunt bbp (van 5,0% bbp tot 4,4% bbp), ondanks de in 2023 verwachte 
stopzetting van de maatregelen gerelateerd aan de gezondheidscrisis. De 
pessimistischer inschatting door de Commissie houdt verband met: 
 

- de tijdelijke beleidsmaatregelen om de effecten van de stijgende energieprijzen 
tegen te gaan; 

- de automatische indexering van de ambtenarenwedden en de sociale 
uitkeringen in een context van oplopende inflatie; 

- de bijkomende defensie-uitgaven; 
- de bijkomende kosten van de tijdelijke bescherming en opvang van Oekraïense 

vluchtelingen; 
- de toename van de niet-tijdelijke lopende uitgaven die niet enkel omwille van 

voormelde automatische indexering stijgen, maar ook door de stijging van de 
vergrijzingskosten en de permanente structurele maatregelen genomen tijdens 
de gezondheidscrisis, zoals de verhoging van de minimumpensioenen en de 
lonen in de gezondheidssector; 

- een gebrek aan significante begrotingsmaatregelen om de op structurele wijze 
toenemende lopende uitgaven te compenseren. 

 
Bovenstaande factoren wijzen volgens de Europese Commissie op een budgettaire 
ontsporing in vergelijking met de vooruitzichten die dateren van vóór de pandemie. 
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De door de Europese Commissie verwachte schuldgraad ligt vooral in 2023 lager dan 
in het Stabiliteitsprogramma omwille van de hogere bbp-deflator die door de 
Commissie wordt gehanteerd. De schuldgraad is en blijft niettemin zeer hoog. De in 
2021 vastgestelde daling (van 112,8% bbp eind 2020 tot 108,2% bbp eind 2021) 
ingevolge het sterke economisch herstel en het lagere overheidstekort, zou zich echter 
op termijn niet bestendigen. De Commissie gaat voor 2022 en 2023 nog uit van een 
stabilisatie van de schuldgraad rond 107,5% bbp, maar verwacht op middellange 
termijn een permanente stijging van de schuldgraad tot 117% bbp in 2032. 
 
De recente verlenging van de looptijd van de schuld zal volgens de Commissie de 
impact van de stijgende intrestvoeten wel milderen op korte termijn. Maar de 
Commissie wijst nog op een ander probleem, met name de sterk verschillende 
gevoeligheden tussen de diverse overheidsgeledingen omwille van de grote 
onderlinge verschillen in de tekorten en de schuldniveaus. 
 
Een ander belangrijk pijnpunt is volgens de Europese Commissie de mank lopende 
budgettaire coördinatie tussen de verschillende overheidsgeledingen: het in 2013 
afgesloten Samenwerkingsakkoord waarin een budgettaire coördinatie tussen de 
federale overheid en de gemeenschappen en de gewesten werd overeengekomen is 
bijna 10 jaar na datum nog steeds niet volledig geïmplementeerd. Dat gebrek aan 
budgettaire coördinatie heeft tot gevolg dat al bijna een decennium lang de 
begrotingsdoelstellingen die in de opeenvolgende Stabiliteitsprogramma’s worden 
opgenomen niet onderschreven worden in een formeel akkoord tussen de federale, 
regionale en gemeenschapsregeringen en dat bijgevolg een geloofwaardig 
meerjarig begrotingsplan al die tijd dode letter is gebleven. 
 
 

De Europese aanbevelingen voor het begrotingsbeleid in België 
De aanbevelingen inzake begrotingsbeleid betreffen het jaar 2023 en de periode erna: 
 

→ Aanbevelingen voor 2023: 
3 kernwoorden: voorzichtigheid, flexibiliteit en investeringen. 
 

- voorzichtigheid: een voorzichtig begrotingsbeleid voeren door de groei 
van de nationaal gefinancierde primaire lopende uitgaven lager te 
houden dan de potentiële groei op middellange termijn, rekening 
houdende met de tijdelijke en gerichte steun aan: 
 de huishoudens en bedrijven die het meest kwetsbaar zijn voor de 

stijging van de energieprijzen; 
 de Oekraïense vluchtelingen; 
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- flexibiliteit: steeds paraat staan om de lopende uitgaven aan te passen 
aan de veranderende omstandigheden; 
 

- investeringen: meer overheidsinvesteringen met het oog op de groene en 
digitale transitie en de energiezekerheid, onder meer door gebruik te 
maken van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit, REPowerEU en andere 
EU-fondsen. 

 
→ Aanbevelingen voor de jaren na 2023: 

een begrotingsbeleid voeren dat gericht is op budgettaire prudentie, 
schuldvermindering, budgettaire houdbaarheid en structurele 
hervormingen: 
 

- de realisatie van prudente begrotingssituaties op middellange termijn, 
- het waarborgen van een geloofwaardige en geleidelijke 

schuldvermindering, 
- het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid op middellange 

termijn door middel van een geleidelijke consolidatie, investeringen en 
hervormingen, 

- wat de hervormingen betreft: 
• prioriteit geven aan hervormingen die de budgettaire 

houdbaarheid van de langdurige zorg verbeteren, door onder 
meer de bevordering van het kostenefficiënt gebruik van de 
verschillende zorgstructuren, 

• het belasting- en uitkeringsstelsel hervormen om de negatieve 
prikkels om uit werken te gaan te verminderen door een 
verschuiving van de belastingdruk weg van arbeid en een 
vereenvoudiging van de belasting- en uitkeringsstelsels, 

• de belastinguitgaven verminderen, 
• het belastingstelsel neutraler maken voor investeringen. 

 
In het Herstel- en Veerkrachtplan van België werden tevens een aantal structurele 
hervormingen en projecten opgenomen die kunnen bijdragen tot de verbetering van 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en die nog niet allemaal werden 
aangevat of voltooid: 
 

- de systematische integratie van spending reviews in de begrotingsprocessen op 
alle overheidsgeledingen: dergelijke reviews helpen om de kwaliteit, de 
efficiëntie en de samenstelling van de overheidsuitgaven te verbeteren, de 
stapsgewijze implementatie hiervan werd reeds door meerdere overheden 
aangevat; 
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- de voorziene pensioenhervorming: België heeft zich geëngageerd om de sociale 
en financiële houdbaarheid van de pensioenen te verbeteren, mensen te 
stimuleren om langer te werken ook als zij voldoen aan de voorwaarden voor 
een vervroegde uitstap uit de arbeidsmarkt, meer belang te hechten aan de 
aspecten solidariteit en verzekering in het pensioenstelsel en de convergentie te 
verbeteren tussen en binnen de verschillende pensioenstelsels (privé- en 
overheidsstelsels), de discussie hierover is aan de gang. 

 
In het landenrapport 2022 wordt duidelijk gesteld dat de uitdaging om de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën veilig te stellen aanzienlijk is in België 
door: 
 

- de zeer hoge schuldgraad, 
- de voorziene toename van de vergrijzingskosten en de kosten van lange termijn 

zorg, 
- de reeds zeer hoge ratio van de overheidsuitgaven uitgedrukt in procenten bbp: 

de overheidsinvesteringen (uitgedrukt in % bbp) scoren beneden het Europees 
gemiddelde terwijl de ratio van de overheidsuitgaven tot de hoogste behoort 
van de eurozone (zelfs al vóór de gezondheidscrisis). 

 
 

Tekort- en schuldcriterium van het Stabiliteits- en Groeipact: evaluatie van de 
naleving in 2021 – Verslag bedoeld in artikel 126(3) van het VWEU 
De Europese Commissie heeft op grond van een globale evaluatie in mei 2022 
geoordeeld dat België noch aan het tekortcriterium noch aan het schuldcriterium 
voldoet. De beide criteria van het correctieve luik van het Stabiliteits- en Groeipact 
werden in 2021 dus niet gerespecteerd, net zoals in 2020 trouwens. 
 
Maar net zoals in 2020, zal het niet respecteren van het correctieve luik ook in 2021 
geen aanleiding geven tot het opstarten van nieuwe procedures bij buitensporige 
tekorten, noch tegen België, noch tegen de andere EU-Lidstaten die zich in dezelfde 
situatie bevinden. In de huidige economische context, gekenmerkt door een 
buitengewone grote onzekerheid ingevolge de co-existentie van de budgettaire 
naweeën van de COVID-19-pandemie en de Russische inval in Oekraïne, is het 
volgens de Europese Commissie niet aangewezen om omvangrijke en directe 
budgettaire inspanningen te eisen, want die zouden de economische groei te zeer 
ondermijnen, terwijl die toch al meer en meer onder druk komt te staan naarmate het 
oorlogsconflict aanhoudt. 
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Om die redenen heeft de Commissie in dit stadium geen voorstellen gedaan om 
nieuwe procedures buitensporige tekorten te openen. Die stellingname betekent 
niet dat de tekort- en schuldontwikkelingen in de EU-Lidstaten niet worden 
opgevolgd. De monitoring van de schuld- en tekortevoluties in de EU-Lidstaten gaat 
onverminderd verder op basis van de Herfstvooruitzichten die de Commissie later 
op het jaar zal publiceren en de ontwerpbegrotingsplannen 2023 die de Lidstaten 
tegen 15 oktober 2022 moeten indienen. De Commissie zal in de herfst 2022 opnieuw 
evalueren of de eventuele opstarting van nieuwe procedures bij buitensporige 
tekorten relevant is of niet. 
 
De Afdeling benadrukt dat de vaststelling dat België samen met 16 andere EU-
Lidstaten het tekortcriterium niet heeft nageleefd in 2021 en bovendien samen met 
4 andere Lidstaten ook niet beantwoordde aan het schuldcriterium, niet als 
verzachtende omstandigheid mag geïnterpreteerd worden omdat: 
 

- België in 2021 de zesde hoogste schuldgraad van alle EU-Lidstaten noteerde, 
en 

- wat het vorderingensaldo betreft, zich aan de bovenzijde van de 
middengroep met tekorten tussen de 3% bbp en 6% bbp bevond, en 

- in tegenstelling tot de andere EU-Lidstaten dat hoge tekort slechts in lichte 
mate zou kunnen verminderen in 2022 en 2023 (op basis van de 
Lentevooruitzichten 2022 van de EC). 
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1 DE OVERHEIDSFINANCIËN IN 2021 EN DE BUDGETTAIRE 
EVOLUTIE IN 2016-2021 

1.1 Brongegevens en methodologische toelichting 

1.1.1 Gebruikte informatiebronnen 
De reeks van het nominale bruto binnenlands product (bbp) die in dit Advies gebruikt 
wordt, is de versie die op 20 april 2022 door het Instituut voor de Nationale 
Rekeningen (INR) gepubliceerd werd. 
 

Tabel 3  
Nominaal bbp in lopende prijzen (in miljoen euro) 

 
Bron:  INR. 
 
De realisaties in dit Advies zijn gebaseerd op de voorlopige overheidsrekeningen 2021 
zoals die op 20 april 2022 door het INR gepubliceerd zijn. Dit zijn de rekeningen die 
opgesteld zijn conform de methodologie van het Europees Stelsel van Nationale en 
Regionale Rekeningen 2010 (ESR 2010).  
 
 

1.1.2 Toegepaste methodologie 

1.1.2.1 Toelichting 
Sinds haar Advies van juli 2021 6 past de Afdeling “Financieringsbehoeften van de 
overheid” van de Hoge Raad van Financiën (HRF) geen HRF-correcties meer toe op 
de data uit de Nationale Rekeningen, die zijn opgesteld conform de ESR-
comptabiliteitsregels (waarbij ESR staat voor Europees Stelsel van Nationale en 
Regionale Rekeningen). De beslissing om voortaan de pure concepten uit de nationale 
rekeningen te weerhouden en hierop niet langer de typische HRF-correcties toe te 
passen, werd vooral ingegeven door het toenemende belang van internationale 
benchmarking. 
 

 
6  Advies “Analyse van de recente budgettaire evoluties”, juli 2021, p.11. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nominaal bbp in lopende prijzen 430 085 445 050 460 092 478 239 456 732 507 194
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De HRF-correcties werden in de jaren ‘90 van de vorige eeuw ingevoerd en beoogden 
een betere weerspiegeling van de budgettaire realiteit, gelet op de vaststelling dat in 
de ESR-methodologie het niveau van ontvangsten en/of uitgaven in bepaalde gevallen 
en om louter boekhoudkundige redenen wordt aangepast (naar boven of naar 
beneden), met al dan niet een impact op het vorderingensaldo van de betrokken 
overheden. Dergelijke aanpassingen zorgen voor afwijkingen met de ontvangsten- en 
uitgavenaggregaten die gehanteerd werden in de begrotingsopstelling en -uitvoering 
waar de overgang naar de ESR-methodologie veelal slechts ex-post en/of enkel op 
saldoniveau werd gemaakt. 
 
Toch kan niet ontkend worden dat die HRF-correcties op zich een zeer technische 
materie vormen die slechts door een handvol ingewijden beheerst wordt, en bijgevolg 
de interpretatie en vergelijking van de budgettaire data kunnen bemoeilijken en heel 
wat verwarring kunnen creëren. 
 
Decennia later dient ook erkend te worden dat die HRF-correcties, zoals aanvankelijk 
geconcipieerd, eigenlijk niet meer representatief zijn voor het veelvoud aan 
overgangscorrecties die thans vereist zijn voor een correcte toepassing van de ESR-
benadering 7 en dat bijgevolg de aanvankelijke bedoeling gemist wordt. 
 
Niettegenstaande bovenstaande argumentering heeft de Afdeling in juli vorig jaar 
beslist om bij wijze van uitzondering maar wel parallel met de ESR-benadering toch 
nog één HRF-correctie in haar rapporten te behouden, met name die met betrekking 
tot de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting (afgekort 
gewestelijke PB). 
 
Gelet op de specifieke wijze waarop de ontvangsten van de gewestelijke PB door de 
Federale Overheid aan de gewesten worden overgemaakt, gebeurt de registratie van 
die ontvangsten in de ESR-benadering anders dan in de HRF-benadering. De ESR-
benadering gaat uit van de vastgestelde rechten, en bijgevolg van de inkohieringen 
van de personenbelasting, terwijl de HRF-benadering de zogenaamde “voorschotten” 
weerhoudt, een concept dat refereert naar de werkelijk aan de gewesten gestorte 
ontvangsten tijdens het kalenderjaar. Het verschil tussen beide was bijzonder 
omvangrijk in het aanvangsjaar 2015 8 waarin de Zesde Staatshervorming van kracht 
werd en de gewesten via de invoering van de gewestelijke PB aanzienlijk meer fiscale 
autonomie verwierven op de personenbelasting dan in het verleden. 
 

 
7  Ter illustratie wordt bij wijze van voorbeeld verwezen naar de beschrijving van de raming van de 

ontvangsten en de uitgaven in de algemene toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en 
uitgaven op federaal niveau. 

8  Voor meer toelichting: zie bijlage 3.5. 
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Destijds werd aangenomen dat het verschil tussen beide benaderingen echter na 
verloop van tijd in omvang zou afnemen eens de vestigings- en 
doorstortingsprocedures op kruissnelheid zouden zijn. Dat was echter ongerekend de 
schommelingen in het inkohieringsritme van de personenbelasting: inkohieringen 
kunnen versneld of vertraagd verlopen, om allerlei redenen, gevolgd door een 
beweging in omgekeerde zin in het volgende jaar. En ondanks de sinds 2015 
verruimde gewestelijke autonomie inzake personenbelasting, hebben de gewesten 
geen vat op dat inkohieringsritme omdat de verzekering van de dienst van de 
personenbelasting nog steeds een federale verantwoordelijkheid is. 
 
Behoudens in het startjaar 2015 bleef de afwijking tussen beide benaderingen voor alle 
gewesten tezamen vrij stabiel en beperkt in omvang: ≤ -0,1 % bbp op jaarbasis tijdens 
de periode 2016-2019. De twee voorbije jaren 2020-2021 was dat echter anders en 
evolueerde die afwijking tot -0,2% bbp in 2020 en +0,2% bbp in 2021, zoals blijkt uit 
onderstaande tabel, waarin het verschil in gewestelijke PB tussen de 
voorschottenbenadering (HRF-optiek) en in de ESR-benadering voor elk gewest en per 
jaar is weergegeven.  
 

Tabel 4  
Verschil in gewestelijke PB tussen de HRF-optiek en de ESR-optiek 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 
De verklaring voor de waargenomen evolutie in de afwijking tussen beide 
benaderingen is een versnelling van de inkohieringen in 2020, gevolgd door een 
vertraging in 2021. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

in miljoen euro
Vlaams Gewest 2 829 131 -610 -8 -263 -596 326
Waals Gewest 1 313 -312 59 -62 -31 -333 436
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 450 -119 57 -47 4 -97 98
Totaal gewesten 4 592 -300 -494 -117 -290 -1 026 860

in % bbp
Vlaams Gewest 0,68% 0,03% -0,14% 0,00% -0,06% -0,13% 0,06%
Waals Gewest 0,32% -0,07% 0,01% -0,01% -0,01% -0,07% 0,09%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,11% -0,03% 0,01% -0,01% 0,00% -0,02% 0,02%
Totaal gewesten 1,10% -0,07% -0,11% -0,03% -0,06% -0,22% 0,17%
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Benevens het feit dat de afwijking tussen het ESR- en het HRF-concept op het niveau 
van de individuele gewesten een doorslaggevende budgettaire factor vormt met 
impact op hun respectievelijk vorderingensaldo - zelfs indien de omvang van de 
afwijking voor het geheel van Gemeenschappen en Gewesten (en de Federale 
Overheid in omgekeerde zin) gering blijft – onderstrepen de recente ontwikkelingen 
in 2020-2021 het nut en de meerwaarde van het behoud van die ene HRF-correctie. 
Parallel aan de ESR-benadering opteert de Afdeling er bijgevolg voor om dit specifiek 
HRF-concept toch nog afzonderlijk te preciseren. Maar om redenen van éénduidigheid 
en overzichtelijkheid van de analyse wordt hiervoor – naast de korte samenvatting in 
punt 1.1.2.2 - grotendeels verwezen naar de details opgenomen in de technische bijlage 
ter zake. 
 
 

1.1.2.2 Impact op het saldo van Entiteit I en Entiteit II 
De voorschotten inzake gewestelijke PB die in de HRF-benadering worden 
weerhouden, stemmen overeen met de ontvangsten die tijdens het kalenderjaar (t) 
door de Federale Overheid aan de gewesten worden gestort. Die ontvangsten bestaan 
voornamelijk uit de 12 maandelijkse voorschotten die gebaseerd zijn op de geraamde 
ontvangsten van de gewestelijke PB voor het aanslagjaar (t), rekening houdende met 
alle door de gewesten getroffen discretionaire beslissingen in de materies waarvoor zij 
bevoegd zijn: kortingen, belastingverminderingen en -vermeerderingen en 
belastingkredieten op de gewestelijke opcentiemen. Die 12 voorschotten worden nog 
aangevuld met de ontvangsten die tijdens het kalenderjaar (t) worden gerealiseerd op 
vorige aanslagjaren. 
 
De inkohieringen inzake gewestelijke PB die in de ESR-benadering worden 
weerhouden, stemmen overeen met de bedragen die tijdens het kalenderjaar (t) door 
de Federale Overheid worden ingekohierd, ongeacht het aanslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
De impact op het vorderingensaldo van de betrokken overheden kan als volgt worden 
samengevat: 
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voorschotten > inkohieringen 

 
voorschotten < inkohieringen 

 
→ verschil V = (HRF – ESR) is positief 
 

→ verschil V = (HRF – ESR) is negatief 
 

→ in HRF-benadering: 
 

→ in HRF-benadering: 
 

Entiteit II Entiteit II 
→ V wordt toegevoegd aan het ESR 
(nominaal) vorderingensaldo van 
de betrokken gewesten, en 
bijgevolg van G&G en Entiteit II → 
saldoverbetering 

 

→ V wordt toegevoegd aan het ESR 
(nominaal) vorderingensaldo van 
de betrokken gewesten, en 
bijgevolg van G&G en Entiteit II → 
saldoverslechtering 

 
Entiteit I Entiteit I 

→ V wordt in mindering gebracht 
van het ESR (nominaal) 
vorderingensaldo van de federale 
overheid en bijgevolg van Entiteit I 
→ saldoverslechtering 

 

→ V wordt in mindering gebracht 
van het ESR (nominaal) 
vorderingensaldo van de federale 
overheid en bijgevolg van Entiteit I 
→ saldoverbetering 

 
 
Het verschil in benadering heeft gevolgen voor het saldo van Entiteit I, Entiteit II, de 
Federale Overheid en de Gemeenschappen en Gewesten, maar niet op het niveau van 
de Gezamenlijke Overheid. 
 
De vorderingensaldi van Entiteit I en Entiteit II uitgedrukt in HRF-optiek en ESR-
optiek en het verschil tussen beide zijn opgenomen in Tabel 5. 
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Tabel 5  
Vorderingensaldi in HRF-optiek versus ESR -optiek (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vorderingensaldi in HRF-optiek
   Gezamenlijke Overheid -2,4% -0,7% -0,9% -2,0% -9,0% -5,5%
      Entiteit I -2,5% -1,0% -0,3% -1,6% -6,7% -3,9%
         Federale Overheid -2,5% -1,2% -0,2% -1,9% -6,9% -4,2%
         Sociale Zekerheid -0,1% 0,2% -0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
      Entiteit II 0,2% 0,3% -0,6% -0,3% -2,3% -1,6%
         Gemeenschappen en Gewesten 0,0% 0,1% -0,5% -0,3% -2,4% -1,7%
         Lokale Overheden 0,2% 0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Vorderingensaldi in ESR-optiek
   Gezamenlijke Overheid -2,4% -0,7% -0,9% -2,0% -9,0% -5,5%
      Entiteit I -2,6% -1,1% -0,3% -1,7% -6,9% -3,8%
         Federale Overheid -2,6% -1,3% -0,2% -1,9% -7,1% -4,0%
         Sociale Zekerheid -0,1% 0,2% -0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
      Entiteit II 0,3% 0,4% -0,6% -0,3% -2,1% -1,8%
         Gemeenschappen en Gewesten 0,0% 0,2% -0,4% -0,2% -2,2% -1,8%
         Lokale Overheden 0,2% 0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Verschil HRF-ESR = correctie voorschottenbenadering
   Gezamenlijke Overheid 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
      Entiteit I 0,07% 0,11% 0,03% 0,06% 0,22% -0,17%
         Federale Overheid 0,07% 0,11% 0,03% 0,06% 0,22% -0,17%
         Sociale Zekerheid 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
      Entiteit II -0,07% -0,11% -0,03% -0,06% -0,22% 0,17%
         Gemeenschappen en Gewesten -0,07% -0,11% -0,03% -0,06% -0,22% 0,17%
         Lokale Overheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.2 Budgettaire evolutie van de Gezamenlijke Overheid: nominale 
en structurele benadering 

De analyse van de begrotingsresultaten van 2021 op het niveau van de Gezamenlijke 
Overheid gebeurt in drie stappen. Deel 1.2.1 gaat in op het verloop van de 
begrotingssaldi van de Gezamenlijke Overheid en schetst zo een eerste algemeen beeld 
van de toestand van de overheidsfinanciën in 2021. Daarna verschuift de focus naar 
de bepaling van de (structurele) tendensen in de dynamiek van de ontvangsten (deel 
1.2.2) en de overheidsuitgaven (deel 1.2.3). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een 
analyse van de schuldgraad in deel 1.2.4. Ter informatie geeft de bijlage 3.3 een 
vergelijking weer van de vorderingensaldi, de ontvangsten- en uitgavenratio’s en de 
schuldgraad van de gezamenlijke overheid van de verschillende lidstaten van de 
eurozone in 2021. 
 
 

1.2.1 Een globaal beeld aan de hand van de begrotingssaldi 
De Gezamenlijke Overheid realiseerde een nominaal vorderingensaldo van -5,5% bbp 
in 2021. De gezamenlijke financieringsbehoefte verbeterde zo met 3,5 procentpunt bbp 
ten opzichte van het begrotingsjaar 2020, waarin een tekort van 9,0% bbp werd 
opgetekend. Die verbetering is het gevolg van de krimp van de ratio van de 
overheidsuitgaven met 4,4 procentpunt bbp tot 54,8% bbp, die de daling van de ratio 
van de overheidsontvangsten met 0,9 procentpunt bbp tot 49,3% bbp, ruimschoots 
compenseerde. Het primair saldo verbeterde met 3,2 procentpunt bbp ten opzichte 
van 2020, en kwam uit op -3,9% bbp. De grotere verbetering van het nominale 
vorderingensaldo dan van het primaire saldo is te danken aan de daling van de 
rentelasten met 0,3 procentpunt bbp tot 1,7% bbp. 
 

Tabel 6  
Begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022). 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)

Ontvangsten 50,8% 51,3% 51,4% 49,9% 50,2% 49,3% -0,9%
Uitgaven 53,1% 52,0% 52,3% 51,9% 59,2% 54,8% -4,4%
   Rentelasten 2,7% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7% -0,3%
   Primaire uitgaven 50,4% 49,7% 50,1% 49,9% 57,3% 53,1% -4,1%
Primair saldo 0,3% 1,7% 1,3% 0,0% -7,1% -3,9% 3,2%
Nominaal vorderingensaldo -2,4% -0,7% -0,9% -2,0% -9,0% -5,5% 3,5%
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Onderstaande grafiek plaatst de resultaten van 2021 in een historisch perspectief 
(2000-2021). 
 

Grafiek 1 
Evolutie van de ontvangsten, primaire uitgaven, rentelasten en (primair) 

vorderingensaldo (in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van het INR en van de Nationale Bank van België (NBB). 
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De ratio van de ontvangsten steeg aanzienlijk van 2010 tot 2013. In dat jaar bereikte ze 
een piek van 53,0% bbp. Vanaf 2014 zette de ontvangstenratio een dalende trend in, 
die alleen in 2017-2018 onderbroken werd, en bereikte een niveau van 49,9% bbp in 
2019. Na een lichte stijging in 2020 tot 50,2% bbp is de ratio van de ontvangsten 
gekrompen tot 49,3% bbp in 2021, het laagste niveau sinds 2009. De evolutie van de 
primaire uitgavenratio wordt gekenmerkt door een aanzienlijke toename in de 
periode 2008-2012 (cumulatief 8,5 procentpunt bbp) en bereikte een piek in 2012 
(53,0% bbp). Vanaf het begrotingsjaar 2013 begon de primaire uitgavenratio te dalen. 
Die neerwaartse trend zette zich voort tot in 2019 (cumulatief 3,1 procentpunt bbp), 
met een onderbreking in 2018. Door de sterke inkrimping van de economische 
activiteit en de uitzonderlijke maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-crisis, 
namen de primaire uitgaven fors toe en bereikten een uitzonderlijk hoog niveau (57,3% 
bbp) in 2020. In 2021 resulteerden zowel het herstel van de economische activiteit als 
de afbouw van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-crisis in een 
daling van de primaire uitgavenratio tot 53,1% bbp, wat nog steeds hoger is dan vóór 
het uitbreken van de COVID-19-pandemie. De trendmatige daling van de rentelasten 
die werd opgetekend in de loop van de beschouwde periode, heeft zich voortgezet, tot 
1,7% bbp in 2021. 
 
De evolutie van de ratio’s van de ontvangsten en uitgaven is bepalend voor die van 
het nominale vorderingensaldo. Vanuit een historisch perspectief verslechterde het 
nominale vorderingensaldo, dat over het algemeen vrijwel in evenwicht was vóór het 
uitbreken van de financiële crisis van 2008-2009, fors tot -5,4% bbp in 2009. Daarna 
herstelde het zich geleidelijk tot -0,7% bbp in 2017. Aan die trend kwam in 2018 een 
einde, met een daling van het vorderingensaldo tot -0,9% bbp, en in 2019 bereikte 
het -2,0% bbp. In 2020 werd een historisch uitzonderlijk nominaal tekort opgetekend 
van 9,0% bbp, gevolgd door een gedeeltelijk herstel van het saldo tot -5,5% bbp in 2021. 
 
Het herstel van het vorderingensaldo na de financiële crisis van 2008 en de 
daaropvolgende grote recessie in 2009, vloeide ook voort uit de evolutie van het 
primair saldo, naast de daling van de rentelasten. Vanaf 2013 boekte de Gezamenlijke 
Overheid opnieuw een beperkt primair overschot, dat zelfs meer uitgesproken was in 
2017 en 2018. De verbetering van het primair saldo was tot 2013 meer het gevolg van 
een toename van de ontvangsten, en daarna eerder van een daling van de primaire 
uitgaven. In vergelijking met het niveau van vóór de financiële crisis bleef de omvang 
van dit primaire overschot evenwel beperkt. De verslechtering van het primair saldo 
in 2020 was volledig toe te schrijven aan een forse toename van de primaire uitgaven. 
In 2021 verbeterde het primair saldo, maar bleef onder het niveau van vóór de COVID-
19-crisis. 
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In een structurele benadering wordt abstractie gemaakt van de impact van de 
conjunctuur en van de eenmalige en tijdelijke factoren op het vorderingensaldo. 
Vanwege de uitzonderlijke economische omstandigheden als gevolg van de Covid-19-
crisis, dienen de structurele cijfers met de nodige voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd. Enerzijds kan de output gap, die wordt gebruikt voor het bekomen van 
de cyclische impact op het vorderingensaldo, minder precies zijn. Anderzijds maakt 
het structureel saldo geen abstractie van de steunmaatregelen die genomen werden 
om de economische impact van de Covid-19-crisis te beperken (zie bijlage 3.2). 
 
Zoals weergegeven in Tabel 7, verbeterde het structurele saldo van de Gezamenlijke 
Overheid met 1,0 procentpunt bbp tot -4,4% bbp in 2021, na een verslechtering met 2,7 
procentpunt bbp tot -5,5% bbp in 2020. De veranderingen van het structurele saldo 
bleven in die twee jaren dus beperkter dan de veranderingen van het nominale 
vorderingensaldo (respectievelijk -7,1 procentpunt bbp en +3,5 procentpunt bbp in 
2020 en 2021). 
 
Dat is hoofdzakelijk te wijten aan sterke schommelingen van de cyclische component. 
Die heeft een aanzienlijk negatieve impact gehad op het vorderingensaldo (-3,6% bbp) 
in 2020 en een geringere impact in 2021 (-0,9% bbp). De sterke inkrimping van de 
economische activiteit die gepaard ging met de Covid-19-crisis in 2020, gevolgd door 
een krachtig maar onvolledig herstel in 2021, leidde tot een sterke verandering in de 
output gap. De output gap werd erg negatief in 2020 (-5,9% van het potentiële bbp) en 
werd gedeeltelijk gedicht in 2021 (-1,5% van het potentiële bbp). De impact van de 
eenmalige en tijdelijke factoren op het vorderingensaldo bleef veel beperkter. Die 
impact is verslechterd met 0,2 procentpunt bbp per jaar tijdens de afgelopen twee jaar 
en werd ongunstig in 2021. De impact van de one shots werd in 2021 negatief wegens 
de uitgaven in verband met de overstromingen van juli 2021. 
 
Het structurele primaire saldo verbeterde met 0,8 procentpunt bbp in 2021, na een 
verslechtering met 2,7 procentpunt bbp in 2020. De evolutie van de structurele 
ontvangsten en van de structurele primaire uitgaven worden meer in detail besproken 
in de delen 1.2.2.2 en 1.2.3.2 hierna. De verslechtering van het structurele primaire 
saldo in 2020 en de verbetering ervan in 2021 was minder groot dan van het structurele 
saldo, gezien de vermindering van de rentelasten (respectievelijk -0,1 procentpunt bbp 
en -0,3 procentpunt bbp in 2020 en 2021), die besproken wordt in deel 1.2.3.3. 
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Tabel 7  
Begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid in structurele termen (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022) en de Economische Vooruitzichten van het FPB (juni 2022). 
 
Grafiek 2 plaatst het structureel saldo van 2021 en haar componenten in en middellang 
termijnperspectief (2010-2021). Het structurele saldo kende vanaf 2011 een graduele 
verbetering, tot een piek van -1,2% bbp in 2017. Die verbetering is toe te schrijven aan 
de vermindering van de rentelasten en aan de verwezenlijking van structurele 
primaire overschotten. Als gevolg van een verslechtering van het structurele primaire 
saldo, is het structurele saldo in de periode 2018-2019 opnieuw verslechterd met 1,6 
procentpunt bbp tot -2,7% bbp in 2019. In 2020 is het structurele tekort verdubbeld en 
bereikte het een uitzonderlijke omvang in de context van een gezondheidscrisis. In 
2021 heeft het structurele saldo zich gedeeltelijk hersteld, voornamelijk als gevolg van 
de vermindering van de discretionaire uitgaven in verband met de Covid-19-crisis. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
Nominaal vorderingensaldo -2,4% -0,7% -0,9% -2,0% -9,0% -5,5% 3,5%
   Cyclische component 0,0% 0,0% 0,2% 0,6% -3,6% -0,9% 2,7%
   One shots -0,1% 0,4% 0,6% 0,2% 0,0% -0,2% -0,2%
Structureel saldo -2,2% -1,2% -1,7% -2,7% -5,5% -4,4% 1,0%
   Rentelasten 2,7% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7% -0,3%
   Structureel primair saldo 0,4% 1,2% 0,4% -0,8% -3,5% -2,8% 0,8%
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Grafiek 2 
Samenstelling van het structurele saldo (in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022) en de Economische Vooruitzichten van het FPB (juni 2022). 
 
Grafiek 3 geeft het structurele primaire saldo weer als het verschil tussen de structurele 
ontvangsten en de structurele primaire uitgaven binnen een middellang 
termijnperspectief (2010-2021). De verslechtering van het structurele primaire saldo 
dat sinds 2018 waargenomen werd, werd sterk uitgesproken in 2020 als gevolg van 
een aanzienlijk hogere groei van de structurele primaire uitgaven. De structurele 
ontvangsten kenden in 2020 tijdelijk een lichte toename. In 2021 daalde de ratio van de 
structurele primaire uitgaven, al bleef de ratio bijzonder hoog. De ratio van de 
structurele ontvangsten nam weer af, in navolging van de trend die sinds 2014 
waargenomen werd, en dat heeft gewogen op de verbetering van het structurele 
primaire saldo in 2021. De structurele ontvangsten en structurele uitgaven worden 
verder in detail besproken (zie delen 1.2.2.2 en 1.2.3.2). 
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Grafiek 3 
Structureel primair saldo, structurele ontvangsten en structurele primaire uitgaven (in 

% bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022) en de Economische Vooruitzichten van het FPB (juni 2022). 
 
 

1.2.2 De overheidsontvangsten 
De analyse van de overheidsontvangsten gebeurt in twee stappen. Eerst wordt dieper 
ingegaan op evolutie van de (waargenomen) nominale overheidsontvangsten (deel 
1.2.2.1). Vervolgens wordt een correctie toegepast voor de impact van de conjunctuur 
en van de eenmalige en tijdelijke factoren (deel 1.2.2.2). 
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1.2.2.1 De nominale overheidsontvangsten 
De totale ontvangstenratio kromp met 0,88 procentpunt bbp in 2021. Die krimp is het 
gevolg van een daling van de ratio van de fiscale en parafiscale ontvangsten 
(-0,51 procentpunt bbp) en, in mindere mate, van een daling van de ratio van de niet-
fiscale en niet-parafiscale ontvangsten (-0,37 procentpunt bbp). De totale 
overheidsontvangsten hebben minder sterke schommelingen gekend dan de 
economische activiteit in 2020 en 2021 9. Dat is merkbaar in de cijfers uitgedrukt in 
procenten bbp. Het noemereffect, dat de ontvangstenratio opwaarts beïnvloedde in 2020 
en neerwaarts in 2021, was dus belangrijk. In absolute cijfers namen de totale 
ontvangsten toe met 20,9 miljard euro en bereikten ze een niveau van 250 miljard euro, 
wat neerkomt op een stijging van 9,1%. In absolute cijfers namen alle subrubrieken 
van de overheidsontvangsten toe in 2021, in tegenstelling tot 2020, het jaar waarin alle 
subrubrieken van de ontvangsten in absolute cijfers waren afgenomen, met 
uitzondering van de ontvangsten uit directe belastingen op de beroepsgebonden 
inkomens van gezinnen, niet-inwoners en instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s) 
(+1,1% ten opzichte van 2019) en de toegerekende sociale premies (+3,1% ten opzichte 
van 2019). 
 

Tabel 8  
Ontvangsten van de Gezamenlijke Overheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 

 
9 Volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (Nationale rekeningen 2021, Eerste raming van de 

jaarlijkse rekeningen, april 2022) kromp het nominale bbp met 4,5% in 2020 en herstelde het met 11,0% 
in 2021 (zie ook bijlage 3.1). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale ontvangsten 50,75% 51,35% 51,39% 49,94% 50,17% 49,29% -0,88% 9,1%

Fiscale en parafiscale ontvangsten 43,63% 44,17% 44,24% 42,90% 43,10% 42,59% -0,51% 9,7%
Directe belastingen 15,99% 16,60% 16,77% 15,64% 15,73% 15,62% -0,11% 10,3%

Vennootschappen 3,51% 4,13% 4,37% 3,77% 3,34% 3,83% 0,49% 27,5%
Gezinnen, niet-inwoners en IZW's 12,48% 12,47% 12,40% 11,87% 12,40% 11,79% -0,60% 5,6%

Roerende voorheffing 0,92% 0,85% 0,79% 0,77% 0,68% 0,72% 0,03% 16,6%
Beroepsgebonden inkomens (incl. bijz. bijdr.) 10,95% 11,03% 10,97% 10,47% 11,09% 10,45% -0,64% 4,7%
Overige 0,61% 0,60% 0,64% 0,63% 0,63% 0,62% 0,00% 10,7%

Indirecte belastingen 13,36% 13,33% 13,37% 13,34% 13,04% 13,27% 0,23% 13,0%
Btw 6,78% 6,80% 6,86% 6,73% 6,52% 6,86% 0,34% 16,9%
Accijnzen en gelijkgestelden 2,68% 2,69% 2,69% 2,58% 2,51% 2,44% -0,07% 7,9%
Onroerende voorheffing en registratierechten 2,17% 2,18% 2,11% 2,22% 2,20% 2,21% 0,01% 11,6%
Overige 1,73% 1,66% 1,72% 1,81% 1,81% 1,77% -0,05% 8,1%

Werkelijke sociale premies 13,50% 13,43% 13,28% 13,21% 13,61% 12,89% -0,72% 5,2%
Ten laste van de werkgevers 8,15% 8,09% 7,94% 7,90% 8,13% 7,72% -0,41% 5,5%
Ten laste van de gezinnen 5,35% 5,33% 5,35% 5,31% 5,48% 5,17% -0,31% 4,7%

Kapitaalbelastingen (vermogensheffingen) 0,78% 0,81% 0,82% 0,71% 0,72% 0,80% 0,08% 24,1%

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 7,13% 7,18% 7,15% 7,03% 7,07% 6,70% -0,37% 5,3%
Toegerekende sociale premies 2,22% 2,23% 2,21% 2,17% 2,35% 2,17% -0,18% 2,5%
Inkomen uit vermogen 0,87% 0,90% 0,89% 0,82% 0,68% 0,68% 0,00% 11,8%
Verkoop van goederen en diensten 3,11% 3,16% 3,16% 3,12% 3,11% 2,88% -0,22% 3,1%
Inkomens- en kapitaaloverdrachten 0,93% 0,89% 0,88% 0,93% 0,94% 0,97% 0,03% 14,8%
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Als men de daling van de fiscale en parafiscale ontvangsten in 2021 meer in detail 
bekijkt, blijkt dat die daling het resultaat is van een afname van de directe belastingen 
en werkelijke sociale premies (respectievelijk -0,11 en -0,72 procentpunt bbp), die 
getemperd werd door een verhoging van de indirecte belastingen (+0,23 procentpunt 
bbp). De kapitaalbelastingen bleven relatief stabiel (+0,08 procentpunt bbp). 
 
De ratio van de ontvangsten uit directe belastingen op gezinnen, niet-inwoners en 
IZW’s daalde (-0,60 procentpunt bbp) als gevolg van de krimp van de 
ontvangstenratio uit belastingen op beroepsgebonden inkomens (-0,64 procentpunt 
bbp). Die daling wordt, net als de daling van de ontvangstenratio van de werkelijke 
sociale premies, verklaard door een sterkere heropleving van de economische activiteit 
(noemereffect) dan van de inkomens van de gezinnen. Het effect van de COVID-19-
crisis op de inkomens van gezinnen is relatief goed opgevangen door de 
overheidsmaatregelen die juist tot doel hadden de inkomens van de gezinnen op peil 
te houden, zoals de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers en het 
overbruggingsrecht voor zelfstandigen. In absolute cijfers namen de ontvangsten uit 
directe belastingen op gezinnen, niet-inwoners en IZW’s toe met 5,6% (+3,2 miljard 
euro) ten opzichte van 2020. 
 
De stijging van de ratio van de ontvangsten uit indirecte belastingen 
(+0,23 procentpunt bbp) is bijna volledig toe te schrijven aan de stijging van de ratio 
van de btw-ontvangsten 10 (+0,34 procentpunt bbp). De particuliere consumptie ging 
er opnieuw op vooruit in 2021 (+6,4%) 11, als gevolg van de opheffing van de COVID-
19-maatregelen, die de consumptiemogelijkheden van de huishoudens sterk aan 
banden hadden gelegd. In absolute cijfers bedroeg de stijging van de ontvangsten uit 
indirecte belastingen 13,0% (+7,8 miljard euro) ten opzichte van 2020. 
 

 
10 Belasting over de toegevoegde waarde. 
11 INR (2022). Nationale rekeningen 2021, Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen, april 2022. 



44 
 

De ontvangsten uit de directe belastingen van vennootschappen vertoonden een forse 
stijging in 2021 (+0,49 procentpunt bbp). In absolute cijfers gaat het om een stijging van 
27,5% (+4,2 miljard euro) ten opzichte van 2020. Grafiek 4 geeft de uitsplitsing weer 
van de evolutie van de ontvangsten uit belastingen op de winsten van 
vennootschappen (vennootschapsbelasting of VenB) over haar twee belangrijkste 
componenten 12. Sinds de periode 2017-2018 vond er een aanzienlijke verschuiving 
plaats in de ontvangsten van inkohieringen naar voorafbetalingen. In die periode 
werden nieuwe maatregelen ingevoerd om voorafbetalingen aan te moedigen 13. Dat 
heeft geleid tot een toename van de voorafbetalingen in 2017-2018, hetgeen een 
tijdelijke verschuiving was in de tijd van de ontvangsten uit inkohieringen, zoals blijkt 
uit de scherpe terugval van de inkohieringen in 2019. 
 
In 2020 droegen de lagere winsten en de fiscale maatregelen ter versterking van de 
solvabiliteit van de door de COVID-19-crisis getroffen ondernemingen bij tot de daling 
van de ontvangsten uit de VenB. Zo werd er voorzien in een “carry-back” 
(geanticipeerde aftrek van verliezen) waarbij verwachte verliezen voor het 
boekjaar 2020 in mindering konden worden gebracht op het resultaat van 2019. Ook 
werd er voorzien in een wederopbouwreserve, waarbij het verlies in het boekjaar 2020 
toelaat dat winsten in de periode 2022-2024 tijdelijk in de vennootschap behouden 
blijven via een vrijgestelde reserve 14. In 2021 leidden de hogere winsten van 
vennootschappen tot een stijging van de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting, 
vooral door middel van voorafbetalingen. 
 
 

 
12 Behalve de voorafbetalingen en de inkohieringen omvatten de ontvangsten uit de 

vennootschapsbelasting ook de roerende voorheffing betaald door vennootschappen en de 
belasting van niet-inwoners (deel vennootschappen). 

13 In januari 2017 werd de belastingverhoging bij onvoldoende voorafbetalingen verhoogd tot 2,25%, 
en vanaf januari 2018 tot 6,75%. 

14 Zowel de carry-back als de wederopbouwreserve zijn beperkt tot een maximum van 20 miljoen 
euro. De wederopbouwreserve wordt evenwel geheel of gedeeltelijk belastbaar voor zover de 
vennootschap op eender welk moment na de aanleg van de reserve uitkeringen uit haar eigen 
vermogen verricht, of haar personeelskosten verlaagt tot minder dan 85% van de personeelskosten 
in het boekjaar 2019. 
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Grafiek 4 
Evolutie van de componenten van de vennootschapsbelasting in 2000-2021  

(in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 
Bij de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten is de daling van de ratio van de 
toegerekende sociale premies (-0,18 procentpunt bbp) toe te schrijven aan dezelfde 
factoren als bij de evolutie van de werkelijke sociale premies. De inkomens- en 
kapitaaloverdrachten namen toe (+0,03 procentpunt bbp). Dat is deels het gevolg van 
de eerste inkomens- en kapitaaloverdrachten (335 miljoen euro of 0,07% bbp 15) die in 
het kader van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht van de Europese instellingen 
afkomstig zijn, en dienen om de in aanmerking komende uitgaven te dekken die in 
2021 geboekt zijn. 
 
 

 
15  De prefinanciering in 2021 van 770 miljoen euro heeft geen weerslag op het vorderingensaldo, maar 

wel op de schuld (stock-flow aanpassingen) (zie deel 1.2.4). 
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1.2.2.2 De structurele overheidsontvangsten 
Zoals in het deel hierboven werd toegelicht, nam de ratio van de totale ontvangsten 
van de Gezamenlijke Overheid af met 0,88 procentpunt bbp tot 49,29% bbp in 2021, 
nadat die ratio gestegen was met 0,23 procentpunt bbp tot 50,17% bbp in 2020. De 
waargenomen evolutie wordt echter beïnvloed door het conjunctuurverloop en door 
de impact van eenmalige en tijdelijke factoren (de zogenaamde one shots of one offs). De 
ratio van de structurele ontvangsten is toegenomen met 0,33 procentpunt bbp tot 
50,04% bbp in 2020, en is vervolgens afgenomen met 0,91 procentpunt bbp tot 49,13% 
bbp in 2021. 
 
Dat de nominale ontvangsten minder dan de structurele ontvangsten in de loop van 
2020 en 2021 veranderden, wordt verklaard door een daling van de eenmalige en 
tijdelijke ontvangsten in 2020, gevolgd door een stijging ervan in 2021. De cyclische 
component evolueerde in dezelfde richting als het structurele saldo, maar veel minder 
uitgesproken. Zoals uit Tabel 9 blijkt, was de impact van de conjunctuur op de evolutie 
van de ontvangstenratio licht positief. Het cyclische verloop van de totale ontvangsten 
(in de teller) ligt zeer dicht bij het cyclische verloop van het bbp (in de noemer), 
waardoor de totale ontvangstenratio er maar weinig door beïnvloed wordt. Dat vloeit 
voort uit een zeer zwakke inertie van de totale overheidsuitgaven, met uitzondering 
van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 16. In navolging van de verandering 
in de output gap, is de cyclische component gestegen in 2020 (krimpfase) en gedaald in 
2021 (groeifase). 
 
  

 
16  Volgens de laatste raming van de Europese Commissie (2018) is de semi-elasticiteit van de 

overheidsontvangsten ten opzichte van de economische cyclus zeer licht negatief voor België 
(-0,006 procentpunt bbp). Dit betekent dat wanneer de output gap (het verschil tussen het effectieve 
bbp en het potentiële bbp) met 1,0% toeneemt, de ontvangstenratio afneemt met 0,006 procentpunt 
bbp. 
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De ontvangstenratio werd in 2020 en 2021 licht beïnvloed door uitzonderlijke 
eenmalige en tijdelijke ontvangsten (respectievelijk 0,09% bbp in 2020 en 0,15% bbp in 
2021). Die eenmalige en tijdelijke ontvangsten daalden met 0,14 procentpunt bbp in 
2020 en stegen met 0,06 procentpunt bbp in 2021. De evolutie van de one shots ten 
opzichte van 2020 houdt verband met de vertraging van het inkohieringsritme van de 
PB in 2021 17, wat een positief effect had op het vorderingensaldo van de Gezamenlijke 
Overheid. Bovendien namen de eenmalige en tijdelijke ontvangsten inzake de 
vennootschapsbelasting nog toe in 2021 in het kader van de hervorming van de 
vennootschapsbelasting die geleidelijk is ingevoerd sinds 2018 en waarvan de laatste 
maatregelen in het aanslagjaar 2021 in werking zijn getreden. Tot slot hadden de 
ontvangsten uit procedurele schadevergoedingen en teruggevorderde gerechts- en 
vervolgingskosten inzake directe en indirecte belastingen een opwaarts effect op de 
eenmalige en tijdelijke ontvangsten van de Federale Overheid in 2021. 
 

Tabel 9  
Structurele overheidsontvangsten (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022) en de Economische Vooruitzichten van het FPB (juni 2022). 
 
Grafiek 5 geeft de evolutie weer van de nominale en structurele ontvangstenratio in 
een historisch perspectief (1995-2021). In het algemeen volgt de nominale 
ontvangstenratio de trend van de structurele ontvangstenratio. Het hogere niveau van 
de nominale ontvangstenratio wordt verklaard door de positieve impact van de one 
shots tussen 2012 en 2021. 
 

 
17  Het neerwaartse effect van de vertraging van het inkohieringsritme op de ontvangsten van 

Entiteit II uit de PB, die enkel via inkohiering geïnd worden en zonder rekening te houden met de 
voorschotten (dus in de ESR-benadering en niet in de HRF-optiek), werd meer dan gecompenseerd 
door het opwaartse effect op de ontvangsten van Entiteit I uit de PB. Entiteit I int de ontvangsten 
uit de PB door middel van voorheffingen en voorafbetalingen, terwijl zijn ontvangsten uit de 
kohieren negatief zijn (netto terugbetalingen). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
Totale ontvangsten 50,75% 51,35% 51,39% 49,94% 50,17% 49,29% -0,88%

   Cyclische component: Correctie voor de stand van de conjunctuur 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% 0,04% 0,01% -0,03%
   Impact van de one shots 0,19% 0,48% 0,64% 0,23% 0,09% 0,15% 0,06%

Structurele ontvangsten 50,57% 50,86% 50,76% 49,71% 50,04% 49,13% -0,91%
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Grafiek 5 
Evolutie van de nominale en structurele ontvangstenratio in de periode 1995-2021  

(in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022) en de Economische Vooruitzichten van het FPB (juni 2022). Aangezien de reeks voor de 
one shots van het FPB pas beschikbaar is vanaf 2010, is het niet mogelijk om de structurele 
ontvangsten te bepalen voor de eerdere jaren. 

 
 

1.2.3 De overheidsuitgaven 
De analyse van de primaire overheidsuitgaven gebeurt in twee stappen. In een eerste 
stap wordt ingegaan op de evolutie van de nominale (waargenomen) primaire 
overheidsuitgaven (zie deel 1.2.3.1). In een tweede stap wordt gecorrigeerd voor de 
impact van de conjunctuur en de eenmalige en tijdelijke factoren om tot de structurele 
primaire uitgavenratio te komen (zie deel 1.2.3.2). Tot slot wordt ook de evolutie van 
de rentelasten besproken (zie deel 1.2.3.3). 
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1.2.3.1 De nominale primaire overheidsuitgaven 
Als gevolg van de COVID-19-crisis kenden de primaire uitgaven, uitgedrukt in % bbp, 
in 2020 een ongeziene toename (+7,35 procentpunt bbp) tot 57,27% bbp. Naast de 
werking van de automatische stabilisatoren 18 namen de verschillende overheden 
discretionaire maatregelen om de COVID-19-crisis te beheersen, die de primaire 
uitgaven in 2020 deden oplopen. De forse terugval van het nominale bbp (-4,5%) 
stuwde de primaire uitgavenratio in 2020 nog verder omhoog (ongunstig noemereffect). 
 
In 2021 daalde de primaire uitgavenratio fors (-4,12 procentpunt bbp) tot 53,15% bbp, 
maar die bleef wel hoger dan vóór het uitbreken van de coronacrisis. De sterke stijging 
van het nominale bbp in 2021 (+11,0%) drukte de primaire uitgavenratio naar beneden 
(gunstig noemereffect). Daarnaast werden de tijdelijke steunmaatregelen om de 
gevolgen van de coronacrisis te verzachten, afgebouwd, al bleven die uitgaven ook in 
2021 aanzienlijk (zie bijlage 3.2). Voorts werden de primaire uitgaven in 2021 onder 
meer beïnvloed door de herstelplannen en de overstromingen in juli. 
 

Tabel 10  
Nominale primaire uitgaven van de Gezamenlijke Overheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 

 
18  Onder andere hogere uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen bij een economische terugval (en 

lagere belastingontvangsten). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale primaire uitgaven 50,44% 49,67% 50,14% 49,92% 57,27% 53,15% -4,12% 3,1%

Lopende uitgaven 47,10% 46,45% 46,71% 46,56% 53,65% 49,36% -4,28% 2,2%
Bezoldigingen 12,47% 12,43% 12,36% 12,28% 13,24% 12,29% -0,95% 3,1%

Lonen 8,40% 8,34% 8,30% 8,27% 8,93% 8,30% -0,64% 3,1%
Sociale premies t.l.v. de werkgevers 4,07% 4,09% 4,06% 4,02% 4,31% 3,99% -0,32% 2,9%

Aankopen van goederen en diensten 4,08% 4,02% 4,15% 4,10% 4,34% 4,17% -0,17% 6,7%
Subsidies aan bedrijven 3,72% 3,65% 3,68% 3,75% 5,00% 4,21% -0,79% -6,5%

waarvan loonkostensubsidies 1,12% 1,08% 1,12% 1,16% 1,24% 1,12% -0,12% 0,0%
Sociale uitkeringen 24,67% 24,57% 24,56% 24,46% 28,08% 26,05% -2,04% 3,0%

In geld 16,94% 16,89% 16,83% 16,73% 20,01% 17,93% -2,08% -0,5%
In natura 7,73% 7,68% 7,73% 7,73% 8,07% 8,11% 0,04% 11,6%

Inkomensoverdrachten 2,16% 1,79% 1,97% 1,96% 2,98% 2,65% -0,34% -1,5%
waarvan naar de EU 0,98% 0,71% 0,87% 0,84% 1,06% 0,99% -0,06% 4,4%

Kapitaaluitgaven 3,34% 3,22% 3,42% 3,36% 3,62% 3,78% 0,16% 16,0%
Bruto-investeringen in vaste activa 2,42% 2,41% 2,63% 2,62% 2,74% 2,67% -0,07% 8,1%
Overige kapitaaluitgaven 0,92% 0,81% 0,79% 0,74% 0,88% 1,11% 0,23% 40,7%

p.m. Terugbetaalbare belastingskredieten 0,18% 0,21% 0,21% 0,23% 0,25% 0,22% -0,02% 0,7%



50 
 

De ratio van de lopende uitgaven daalde in 2021 met 4,28 procentpunt bbp. Alle 
lopende uitgavencategorieën vertoonden, uitgedrukt in % bbp, een daling. De ratio 
van de sociale uitkeringen (-2,04 procentpunt bbp) nam het sterkst af, gevolgd door de 
ratio’s van de bezoldigingen (-0,95 procentpunt bbp), de subsidies aan bedrijven (-0,79 
procentpunt bbp), de inkomensoverdrachten (-0,34 procentpunt bbp) en de aankopen 
van goederen en diensten (-0,17 procentpunt bbp). De ratio van de kapitaaluitgaven 
(+0,16 procentpunt bbp) nam daarentegen toe, onder meer als gevolg van de 
overstromingen van juli. 
 
In de loop van 2021 werd de spilindex overschreden in de maand augustus en in de 
maand december. Als gevolg daarvan werden de sociale uitkeringen 1 maand later en 
de lonen van het overheidspersoneel 2 maandenlater met 2% aangepast aan de 
gestegen levensduurte 19. De in 2021 gemeten bbp-deflator 20 (+4,5%) was hoger dan de 
automatische indexeringen op basis van de gezondheidsindex 21 die in 2021 
plaatsvonden, wat de uitgavenratio in 2021 tijdelijk temperde. 
 

 
19  Enkel de overschrijding van de spilindex in augustus 2021 had een impact op de overheidsuitgaven 

van 2021. De impact van de overschrijding van de spilindex in december 2021 op de 
overheidsuitgaven wordt pas voelbaar in 2022. 

20  De consumptieprijsindex meet de gewogen gemiddelde prijsevolutie van een vaste korf van 
consumptiegoederen die representatief is voor de bestedingen van een modaal gezin. De 
consumptieprijsindex meet dus de prijsevolutie van geconsumeerde goederen en diensten. De bbp-
deflator is een maatstaf voor de prijsevolutie van de geproduceerde goederen en diensten in de 
economie. In tegenstelling tot de consumptieprijsindex bevat de bbp-deflator ook de kapitaal- of 
exportgoederen. De consumptieprijsindex kent bovendien vaste gewichten toe als representatieve 
hoeveelheden van goederen, terwijl dat bij de bbp-deflator varieert van jaar tot jaar (Bron: Macro-
economie, derde editie, F. Heylen). 

21  Op jaarbasis steeg de gezondheidsindex met 2% in 2021. De indexering van de sociale uitkeringen 
en van de lonen in de overheidssector bedroeg 1,0% op jaarbasis in 2021. De gezondheidsindex is 
afgeleid van de consumptieprijsindex, waaruit een aantal producten zoals alcoholische dranken, 
tabaksproducten en motorbrandstoffen zijn gehaald. 
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Tabel 11  
Evolutie van de sociale uitkeringen van de GO (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
(*) Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt bij de rubriek van de 

werkloosheidsuitgaven geboekt in de NR. 
 
De verschillende sociale uitkeringen in geld daalden in 2021 (in totaal -2,08 
procentpunt bbp, en -0,5% in absolute cijfers). De daling van de ratio van de sociale 
uitkeringen in geld werd versterkt door de forse groei van het nominale bbp in 2021 
(noemereffect), terwijl de verschuiving in de tijd (time lag) van één maand bij de 
automatische indexering van de sociale uitkeringen een temperend effect had op die 
ratio. Bovendien namen de uitgaven voor de tijdelijke werkloosheid voor de 
loontrekkenden en het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen sterk af in 2021, 
nadat deze in 2020 als gevolg van de coronacrisis een piek bereikt hadden. In 2021 
werd ook een structurele maatregel uit het federale regeerakkoord uitgevoerd, waarbij 
de minimumuitkeringen inzake pensioenen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of 
sociale bijstand geleidelijk verhoogd worden tot 2024 22. 
 

 
22  In de Algemene Toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het 

begrotingsjaar 2021 (De Kamer, DOC 55 1576/001, p.15) is voorzien dat de regering voor in totaal 
711 miljoen euro aan maatregelen op sociaal vlak neemt in 2021. De maatregel met de grootste 
budgettaire impact is de geleidelijke verhoging van het minimumpensioen voor de drie stelsels 
(werknemers, zelfstandigen en ambtenaren), waarvan de geraamde nettokost in 2021 193 miljoen 
euro bedraagt. De geraamde impact van de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen, het 
leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming bedraagt 128 miljoen euro in 2021. Het 
optrekken van de minima voor uitkeringsgerechtigde volledig werklozen heeft een geraamde kost 
van 35 miljoen euro en de nettokost van het optrekken van de primaire 
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt geschat op 38 miljoen euro in 2021. De andere 
regeringsmaatregelen op sociaal vlak betreffen onder meer de hervorming van het sociale statuut 
van de kunstenaars (75 miljoen euro), de aanpassing van de uitkeringen voor personen met een 
handicap (35 miljoen euro) en de stapsgewijze uitbreiding van het geboorteverlof van 10 dagen 
naar 20 dagen (41 miljoen euro). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Sociale uitkeringen 24,67% 24,57% 24,56% 24,46% 28,08% 26,05% -2,04% 3,0%

In geld 16,94% 16,89% 16,83% 16,73% 20,01% 17,93% -2,08% -0,5%
Pensioenen  (excl. IGO) 10,18% 10,28% 10,32% 10,30% 11,21% 10,46% -0,75% 3,6%
Gezinsbijslagen 1,48% 1,46% 1,44% 1,44% 1,54% 1,44% -0,10% 3,8%
Loopbaanonderbreking en brugpensioen (SWT) 0,52% 0,46% 0,41% 0,34% 0,31% 0,24% -0,08% -16,7%
Werkloosheid en overbruggingsrecht (*) 1,33% 1,20% 1,09% 0,99% 2,80% 1,79% -1,01% -29,0%
Uitkeringen ziekte en invaliditeit 1,82% 1,85% 1,91% 1,96% 2,20% 2,11% -0,09% 6,6%
Leefloon 0,27% 0,29% 0,30% 0,30% 0,35% 0,33% -0,01% 7,3%
Overige (incl. IGO) 1,34% 1,36% 1,36% 1,39% 1,60% 1,55% -0,04% 8,1%

In natura 7,73% 7,68% 7,73% 7,73% 8,07% 8,11% 0,04% 11,6%
waarvan gezondheidszorg 6,66% 6,63% 6,67% 6,71% 6,96% 6,96% 0,00% 11,1%
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De sociale uitkeringen in natura (+0,04 procentpunt bbp) namen toe in 2021. Het recht 
op een sociaal tarief voor elektriciteit en gas voor bepaalde gezinnen werd tijdelijk 
uitgebreid. De gezondheidszorguitgaven bleven, uitgedrukt in % bbp, in 2021 op 
hetzelfde niveau als in 2020. In 2020 werden niet-dringende medische behandelingen 
uitgesteld als gevolg van de coronacrisis. De niet-COVID-19-gerelateerde activiteiten 
in de sector van de gezondheidszorg hernamen echter in 2021. Anderzijds werden in 
2021 nog steeds extra middelen vrijgemaakt om de gezondheidscrisis te beheren, zoals 
de uitgaven voor de vaccinaties en het testen. 
 
De bezoldigingen (-0,95 procentpunt bbp) kenden een trager verloop dan het 
nominale bbp in 2021 door de vertraging die optreedt bij de automatische indexering 
van de lonen. Het onderwijs kende in 2021 een toename van de werkgelegenheid, 
zowel door aanwervingen voor bijkomende ondersteuning van de leerlingen als door 
de noodzaak om personeel met ziekteverlof of in quarantaine te vervangen. 
 
De subsidies aan bedrijven 23 (-0,79 procentpunt bbp) namen in 2021 af door het 
terugschroeven van de tijdelijke coronasteunmaatregelen. Bovendien werd een deel 
van de uitgaven voor het beheersen van de gezondheidscrisis, zoals uitgaven voor 
beschermingsmiddelen voor het verzorgend personeel, in de NR aangerekend bij de 
subsidies in het jaar 2020. Als gevolg van de pandemie werden nieuwe sociale 
akkoorden in de zorgsector afgesloten. Vanaf 2021 leidt dat tot hogere 
overheidssubsidies aan de ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen. 
 
Door het afbouwen van de coronasteunmaatregelen daalden tot slot ook de 
inkomensoverdrachten aan andere sectoren (-0,34 procentpunt bbp) in 2021. De 
inkomensoverdrachten aan de gezinnen en IZW’s 24 en de inkomensoverdrachten aan 
de vennootschappen daalden elk met ongeveer 0,2 procentpunt bbp, onder meer door 
de afname van de compensatievergoedingen en hinderpremies aan zelfstandigen en 
ondernemingen. Daarentegen was er een toename van de inkomensoverdrachten aan 
het buitenland (+0,04 procentpunt bbp). 
 
De toename van de kapitaaluitgaven (+0,16 procentpunt bbp) in 2021 is te wijten aan 
de stijging van overige kapitaaluitgaven (+0,23 procentpunt bbp). De investeringen 
bedroegen in 2021 2,67% bbp, net als in 2020. De kapitaaloverdrachten namen toe als 
gevolg van de steun om de slachtoffers van de overstromingen in juli 2021 te 
vergoeden 25. 
 

 
23  Het betreft hier de rubriek “D.3 Subsidies” uit de Nationale Rekeningen. 
24  Instellingen zonder winstoogmerk. 
25  De aanrekening aan het Waals Gewest bedraagt ongeveer 1,28 miljard euro of 0,25% bbp in 2021. 
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De ratio van de bruto-overheidsinvesteringen bereikte een piek van 2,74% bbp in 2020 
en zakte daarna tot 2,67% bbp in 2021. De forse terugval van het nominale bbp in 2020 
en de forse economische heropleving in 2021 zorgden hier evenwel voor een 
vertekening (noemereffect). Uitgedrukt in miljoenen euro bleven de bruto-
investeringen in 2020 eerder stabiel en stegen ze in 2021 (+8,1%), maar langzamer dan 
het nominale bbp (+11,0%). In 2021 kwamen de investeringen in het kader van het plan 
voor Herstel en Veerkracht op gang, maar het grootste deel van die uitgaven is 
gepland voor de jaren 2022 tot en met 2026 26. Het verloop van de bruto-investeringen 
per overheidsniveau is weergegeven in Tabel 12. 
 

Tabel 12  
Bruto-investeringen in vaste activa per overheidsniveau (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 
Bij Entiteit I werd in 2021 een stijging van de bruto-investeringen opgetekend met 0,06 
procentpunt bbp (+625,6 miljoen euro) 27. De bruto-investeringen van de 
Gemeenschappen en Gewesten (G&G) lieten, uitgedrukt in % bbp, een lichte afname 
optekenen in 2021 (-0,02 procentpunt bbp) omwille van het noemereffect. Met een 
niveau van 1,38% bbp blijven de bruto-investeringen van de G&G echter hoger dan in 
de jaren 2016-2019. 
 
De piek van de bruto-investeringen bij de Lokale Overheden in 2018 (0,83% bbp) 
kadert binnen de zogenaamde investeringscyclus van de Lokale Overheden. In de 
aanloop naar de lokale verkiezingen (oktober 2018) nemen de overheidsinvesteringen 
immers traditioneel toe om vervolgens na afloop van de verkiezingen opnieuw af te 
nemen. In de periode 2019-2021 namen de bruto-investeringen van de Lokale 
Overheden cumulatief af met 0,19 procentpunt bbp tot 0,63% bbp. 
 

 
26  Voor de volledige periode 2021-2026 voorziet het Belgische plan voor Herstel en Veerkracht 5,9 

miljard euro overheidsuitgaven. 
27  De toename van de investeringen bij Entiteit I is in belangrijke mate toe te schrijven aan de aankoop 

van vliegtuigen door defensie (voor ongeveer 313 miljoen euro in 2020 en 472 miljoen euro in 2021). 
Daarnaast namen de investeringen van de Regie der Gebouwen toe van ongeveer 100 miljoen euro 
in 2019-2020 tot bijna 500 miljoen euro in 2021. De investeringen van Entiteit I in het kader van het 
RRF bedragen ongeveer 80 miljoen euro in 2021. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Gezamenlijke overheid 2,42% 2,41% 2,63% 2,62% 2,74% 2,67% -0,07% 8,1%
   Entiteit I 0,47% 0,44% 0,45% 0,47% 0,59% 0,66% 0,06% 23,0%
   Entiteit II 1,95% 1,96% 2,18% 2,15% 2,15% 2,01% -0,14% 4,0%

   Gemeenschappen en Gewesten (geheel) 1,33% 1,26% 1,35% 1,35% 1,39% 1,38% -0,02% 9,8%
   Lokale Overheden 0,62% 0,70% 0,83% 0,80% 0,76% 0,63% -0,12% -6,6%
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Kader 1: Evolutie van de investeringen van de Gezamenlijke Overheid 

De bruto-investeringen van de Gezamenlijke Overheid bedroegen in 2021 2,67% bbp. 
Op Europees niveau behoort België tot de groep landen met de laagste ratio van de 
overheidsinvesteringen ten opzichte van het bbp 28. Het EU-gemiddelde voor 2021 
bedroeg 3,19% bbp. De bruto-investeringen van de Gezamenlijke Overheid lagen 
weliswaar boven het gemiddelde van de periode 1995-2021 (2,32% bbp). Opvallend is 
dat de investeringen sinds 2018 wel hoger liggen dan in de jaren 1995-2017. 
 

Grafiek 6 
Bepaling van de netto-investeringen (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 
Het verschil tussen de jaarlijkse bruto-investeringen en de jaarlijkse depreciatie van de 
kapitaalvoorraad (het verbruik of de waardevermindering van vast kapitaal) werd 
groter in 2021 (zie Grafiek 6). Dit betekent dat de netto-investeringen in 2021 een 
stijging kenden, namelijk met 0,09 procentpunt bbp, tot 0,50% bbp. De netto-
investeringen kenden in 2021 hun hoogste niveau uit de volledige beschouwde 
periode sinds 1995. Over de volledige periode 1995-2021 bedroegen de netto-
investeringen van de Gezamenlijke Overheid gemiddeld 0,17% bbp. 
  

 
28  Enkel in Ierland (2,02% bbp), Portugal (2,51% bbp), Duitsland (2,55% bbp) en Spanje (2,67% bbp) 

was de ratio van de bruto-investeringen in 2021 lager dan in België. 
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Grafiek 7 toont de verdeling van de netto-investeringen 29 over de verschillende 
overheidsniveaus. Sinds 2009 werd jaarlijks een netto-aangroei van de vaste activa 
opgetekend. Naast de investeringscyclus van de Lokale Overheden 30 die duidelijk tot 
uiting komt, valt het ook op dat de Gemeenschappen en Gewesten sinds 2014 terug 
elk jaar positieve netto-investeringen lieten optekenen, in tegenstelling tot de periode 
1995-2013. Zowel Entiteit I 31 als de Gemeenschappen en Gewesten registreerden in 
2021 de hoogste (positieve) netto-investeringen uit de volledige periode 1995-2021. 
 

Grafiek 7 
Verdeling van de netto-investeringen per overheidsniveau (in miljoen euro) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 

 
 

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

investeringen). 
30  Merk op dat de lokale verkiezingen plaatsvonden in 2000, 2006, 2012 en 2018. 
31  Aan de basis van de stijging van de netto-investeringen bij Entiteit I in 2020 en 2021 liggen de 

investeringen op het vlak van defensie, van de Regie der Gebouwen en in het kader van het RRF 
(zie voetnoot 27). 
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1.2.3.2 De structurele primaire overheidsuitgaven 
Zoals hiervoor werd toegelicht, nam de nominale primaire uitgavenratio van de 
Gezamenlijke Overheid in 2021 af met 4,12 procentpunt bbp tot 53,15% bbp, nadat die 
in 2020 gestegen was met 7,35 procentpunt bbp tot 57,27% bbp. De evolutie van de 
primaire uitgavenratio wordt beïnvloed door het conjunctuurverloop en door de 
impact van de eenmalige en tijdelijke factoren (de zogenaamde one shots of one offs). In 
structurele termen waren de schommelingen van de primaire uitgavenratio sinds het 
uitbreken van de coronacrisis minder uitgesproken, maar nog steeds aanzienlijk. De 
structurele primaire uitgavenratio steeg in 2020 met 3,06 procentpunt bbp tot 53,55% 
bbp en daalde vervolgens met 1,67 procentpunt bbp tot 51,88% bbp in 2021. Ook de 
structurele primaire uitgavenratio blijft hiermee hoger dan vóór het uitbreken van de 
pandemie. 
 

Tabel 13  
Structurele primaire uitgaven (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022) en de Economische Vooruitzichten 2022-2027 van het FPB (juni 2022). 
 
De output gap, die het verschil meet tussen het reële bbp en het potentiële bbp, werd 
sterk negatief in 2020. De output gap verkleinde in 2021 maar bleef negatief. Dit 
betekent dat de conjunctuur een ongunstige invloed uitoefende op de 
overheidsfinanciën, wat zich onder meer vertaalde in hogere uitgaven. Wanneer men 
de uitgavenratio corrigeert voor de invloed van de conjunctuur, ligt die bijgevolg lager 
dan de nominale uitgavenratio in 2020 en 2021. Ook in 2016 was de output gap (licht) 
negatief. In de jaren 2017-2019 was de output gap daarentegen positief, waardoor de 
cyclisch gecorrigeerde primaire uitgavenratio toen hoger was dan de nominale 
primaire uitgavenratio. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
∆2020-2021 

(in p.p.)
Totale primaire uitgaven (ESR) (1) 50,44% 49,67% 50,14% 49,92% 57,27% 53,15% -4,12%

Cyclische component: correctie voor de conjunctuur (2)=(2a)+(2b) 0,05% -0,05% -0,24% -0,59% 3,66% 0,93% -2,73%
Tellereffect (2a) 0,01% -0,01% -0,03% -0,08% 0,49% 0,12% -0,36%
Noemereffect (2b) 0,04% -0,04% -0,21% -0,51% 3,17% 0,80% -2,37%

Cyclisch gecorrigeerde primaire uitgaven (3)=(1)-(2) 50,39% 49,72% 50,37% 50,51% 53,61% 52,22% -1,39%

Impact van one shots (4) 0,25% 0,05% 0,00% 0,02% 0,06% 0,34% 0,28%

Structurele primaire uitgaven (ESR) (5)=(3)-(4) 50,14% 49,67% 50,37% 50,49% 53,55% 51,88% -1,67%
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Zoals uit Tabel 13 blijkt, bedroeg de impact van de conjunctuur op de primaire 
uitgavenratio +0,93% bbp in 2021, tegenover +3,66% bbp in 2020. Ter illustratie wordt 
de impact van de conjunctuur opgesplitst in twee onderdelen. Enerzijds is er een 
tellereffect dat de weerslag van de cyclus weergeeft op de werkloosheidsuitgaven. 
Anderzijds is er een noemereffect dat de weerslag van de verandering van het bbp op 
de ratio weerspiegelt 32. 
 
De weerslag van de eenmalige en tijdelijke factoren bedroeg in 2021 0,34% bbp. Dat 
was een stijging met 0,28 procentpunt bbp tegenover 2020. Hiervan is ongeveer 
0,27% bbp (1,38 miljard euro) te wijten aan de uitgaven voor de overstromingen van 
juli 2021. Merk op dat het Federaal Planbureau de in 2020 en, in mindere mate, in 2021 
(zie bijlage 3.2) genomen steunmaatregelen om de impact van de coronacrisis te 
beperken, niet - conform de Europese richtlijnen in het kader van de toepassing van 
de algemene ontsnappingsclausule (general escape clause) - tot de eenmalige en tijdelijke 
maatregelen (one shots of one offs) rekent. Zij worden bijgevolg slechts gedeeltelijk tot 
het structureel saldo gerekend 33. 
 
Grafiek 8 geeft de evolutie weer van de nominale en de structurele primaire 
uitgavenratio sinds 1995. Tussen 2000 en 2021 is de nominale primaire uitgavenratio 
met 10,46 procentpunt bbp toegenomen. Opvallend hierbij is de forse uitgavengroei 
die tussen 2007 en 2012 (+8,46 procentpunt bbp) opgetekend werd, en de uitgavenpiek 
in het jaar 2020 (+7,35 procentpunt bbp tot 57,27% bbp). 
 

 
32  De raming van de cyclische component is gebaseerd op de methodologie van de Europese 

Commissie. Daarbij wordt de output gap vermenigvuldigd met semi-elasticiteiten voor de 
uitgavenratio – opgesplitst voor het tellereffect, zijnde de impact van de conjunctuur op de 
werklooosheidsuitgaven, en het noemereffect, zijnde de impact van de verandering in bbp op de 
ratio – die werden geraamd voor iedere lidstaat afzonderlijk. 

33  Gedeeltelijk aangezien de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid tot de cyclische component 
behoren. De cyclische component betreft evenwel een raming op basis van semi-elasticiteiten, en 
houdt geen rekening met de werkelijke uitgaven. 
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Grafiek 8 
Evolutie van de nominale en structurele primaire uitgavenratio  

in de periode 1995-2021 (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van het INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en van het 

FPB (Economische Vooruitzichten 2022-2027, juni 2022). Aangezien de reeks voor de one shots 
van het FPB pas beschikbaar is vanaf 2010, is het niet mogelijk om de structurele primaire 
uitgaven te bepalen voor de eerdere jaren. 

 
 

1.2.3.3 Evolutie van de rentelasten en determinanten 
In 2021 daalde het gewicht van de rentelasten tot 1,7% bbp. De dalende trend van de 
voorbije jaren zette zich dus voort. De impliciete rente op de overheidsschuld daalde 
nog tot 1,6%. 
 

Tabel 14  
Evolutie van de rentelasten 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van het INR, de NBB en het Federaal Agentschap van de Schuld. 
 

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20
20

21

Structurele primaire uitgaven (ESR) Nominale primaire uitgaven (ESR)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
Rentelasten 2,7% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 1,7% -0,3%
Impliciete rente 2,6% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,6% -0,3%

Gemiddelde looptijd (in jaren) 8,80 9,30 9,60 9,80 9,72 10,08 0,36



59 
 

Plaatsen we de evolutie van deze variabelen binnen een historisch perspectief (2000-
2021), dan blijkt dat het verloop in 2021 aansluit bij de trend die sinds het uitbreken 
van de financieel-economische crisis (2008-2009) geobserveerd werd. Zowel de 
rentelasten als de impliciete rentevoet blijven dalen 34. Als we het noemereffect buiten 
beschouwing laten, zien we ook dat in absolute cijfers de rentelasten hun neerwaartse 
trend hebben voortgezet, met een daling van bijna 0,5 miljard euro (-5,5%). Na een 
lichte daling in 2020, heeft de gewogen gemiddelde looptijd van de schuld in 2021 de 
stijgende trend verdergezet die sinds 2010 waargenomen werd. Ze overschreed de 10 
jaar (10 jaar en 1 maand) in 2021, wat haar hoogst genoteerde niveau ooit is. 
 

Grafiek 9 
Evolutie van de rentelasten, impliciete rentevoet en gemiddelde looptijd 

(respectievelijk in % bbp, procent en jaren) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van het INR, de NBB en het Federaal Agentschap van de Schuld. 
 
 

 
34  Aangezien de marktrentevoeten in de loop van 2021 terug begonnen te stijgen, verwacht men dat 

de impliciete rentevoet op korte termijn, en dus ook de rentelasten, een bodem bereiken. Bovendien 
houdt men hierbij rekening met de voorspelde evolutie van de schuldgraad. 
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1.2.4 Evolutie van de schuldgraad 
De schuldgraad van de Gezamenlijke Overheid bedroeg 108,2% bbp op het einde van 
2021. Dat is een daling met 4,6 procentpunt bbp ten opzichte van 2020, toen de 
schuldgraad was toegenomen met 15,1 procentpunt tot 112,8% bbp. De daling is 
vooral toe te schrijven aan Entiteit I (-4,2 procentpunt bbp) en in tweede instantie aan 
de Lokale Overheden (-0,5 procentpunt bbp). De bijdrage tot de schuldgraad van het 
geheel van de Gemeenschappen en Gewesten steeg lichtjes in 2021 (+0,05 procentpunt 
bbp). De bijdragen van de Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest namen toe, 
terwijl de bijdragen van de andere deelstaatgebieden grotendeels stabiel bleven. 
 

Tabel 15  
Evolutie van de bruto geconsolideerde schuldgraad en bijdrage van de subsectoren 

en van de deelgebieden (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van het INR en van de NBB (NBB.Stat). 
 
De totale schuldevolutie (in % bbp) kan worden opgesplitst in een endogene evolutie 
(deel 1.2.4.1) en een exogene evolutie (deel 1.2.4.2). 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
Gezamenlijke Overheid 105,0% 102,0% 99,8% 97,7% 112,8% 108,2% -4,6%

  Entiteit I 85,9% 83,8% 82,0% 80,1% 91,1% 86,9% -4,2%
    Federale Overheid 88,4% 86,3% 84,4% 82,7% 94,0% 90,0% -4,0%

    Sociale Zekerheid -2,5% -2,5% -2,4% -2,6% -2,9% -3,0% -0,2%

  Entiteit II 19,1% 18,2% 17,8% 17,6% 21,7% 21,3% -0,5%
    Gemeenschappen en Gewesten 13,4% 12,8% 12,7% 12,8% 16,6% 16,7% 0,0%
      Vlaamse Gemeenschap 4,3% 4,1% 4,0% 3,9% 5,5% 5,7% 0,2%
      Franse Gemeenschap 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 2,2% 2,1% 0,0%
      Waals Gewest 5,0% 4,8% 4,7% 4,8% 6,1% 6,2% 0,1%
      Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,9% 0,9% 1,0% 1,2% 1,6% 1,7% 0,0%
      Duitstalige Gemeenschap 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
      Franse Gemeenschapscommissie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      Vlaamse Gemeenschapscommissie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      Interregionale eenheden 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 0,9% -0,2%

    Lokale Overheden 5,6% 5,3% 5,1% 4,9% 5,1% 4,6% -0,5%
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Grafiek 10 
Evolutie van de schuldgraad (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van het INR en van de NBB. 
 
 

1.2.4.1 De endogene schuldevolutie 
De endogene schuldevolutie vloeit voort uit de wisselwerking tussen de economische 
groei, de impliciete rentevoet (gemiddelde nominale rentevoet op de schuld) en het 
primair saldo. 
 
De endogene schuldevolutie is immers gelijk aan het verschil tussen het primair saldo 
dat nodig is om de schuldgraad constant te houden (vereist primair saldo) en het 
(gerealiseerde) effectief primair saldo. Het primair saldo dat vereist is voor het 
stabiliseren van de schuldgraad is afhankelijk van het verschil tussen de nominale bbp-
groei (noemereffect) en de impliciete rentevoet op de uitstaande schuld (tellereffect), 
alsook van de initiële schuldgraad. Hierdoor komt het vereist primair saldo overeen 
met de autonome schulddynamiek (sneeuwbaleffect), aangezien de factoren niet 
rechtstreeks afhankelijk zijn van overheidsacties op een bepaald moment. 
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De daling van de schuldgraad in 2021 vloeit integraal voort uit de endogene daling 
van de schuldgraad (-5,7 procentpunt bbp). Ten opzichte van 2020 is het effectief 
primair saldo gestegen van -7,1% bbp naar -3,9% bbp, terwijl het primair saldo dat 
vereist is voor het stabiliseren van de schuldgraad is gedaald met 16,1 procentpunt 
bbp tot -9,6% bbp. Zo is de endogene schuldevolutie in 2021 het gevolg van het 
schuldverminderende effect van het vereist primair saldo (-9,6% bbp) dat gedeeltelijk 
werd gecompenseerd door het schuldverhogende effect van het effectief primair saldo 
(+3,9% bbp). 
 

Tabel 16  
Evolutie van de schuldgraad (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van het INR en van de NBB. 
 
Grafiek 11 en Grafiek 12 plaatsen de endogene schuldevolutie binnen een historisch 
perspectief. Zoals uit Grafiek 11 blijkt, is de omvang van de endogene factoren sinds 
2020 zonder weerga, als men vergelijkt met de evolutie van de voorbije twee decennia. 
Het effectief primair saldo werd immers zeer negatief in 2020 en herstelde zich slechts 
gedeeltelijk in 2021, terwijl het vereist primair saldo uitzonderlijk hoog was in 2020 en 
uitzonderlijk negatief in 2021. De endogene toename van de schuld in 2020 betekende 
een verandering ten opzichte van de periode 2015-2019, waarin beide endogene 
factoren een schuldverminderend effect hadden. De endogene daling van de schuld in 
2021 ligt vrij dicht bij de jaarlijkse endogene dalingen die zijn vastgesteld in de periode 
tussen het jaar 2000 en de wereldwijde financiële crisis van 2008, met het verschil dat 
het effectief primair saldo in 2021 een tekort vertoont, terwijl het vereist primair saldo 
een stuk minder veeleisend is. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
Schuldratio 105,0% 102,0% 99,8% 97,7% 112,8% 108,2% -4,6%
    Evolutie (Δ) =(1)+(2) -0,2% -3,0% -2,2% -2,1% 15,1% -4,6% -19,8%

waarvan endogene evolutie (1)=(1.a)-(1.b) -0,9% -2,8% -2,5% -1,8% 13,6% -5,7% -19,4%
    Vereist primair saldo voor stabilisatie (1.a) -0,6% -1,2% -1,2% -1,8% 6,6% -9,6% -16,1%
    Effectief primair saldo (1.b) 0,3% 1,7% 1,3% 0,0% -7,1% -3,9% 3,2%
waarvan exogene evolutie (2) 0,7% -0,1% 0,3% -0,3% 1,5% 1,1% -0,4%

Detail vereist primair saldo voor stabilisatie
    Nominale bbp groei ('n') (3) 3,2% 3,5% 3,4% 3,9% -4,5% 11,0% 15,5%
    Impliciete rentevoet ('i') (4) 2,6% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,6% -0,3%
    Gecorrigeerd verschil [(i-n)/(1+n)] (5)=[(4)-(3)]/[1+(3)] -0,6% -1,1% -1,2% -1,8% 6,7% -8,5% -15,2%
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Grafiek 11 
Detail van de endogene schuldevolutie (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van het INR en van de NBB. 
 
Het feit dat het vereist primair saldo voor de stabilisatie van de schuldgraad sterk is 
toegenomen in 2020 en is gedaald in 2021, wordt hoofdzakelijk verklaard door de forse 
krimp van het nominale bbp in 2020 (-4,5%), gevolgd door een uitzonderlijk sterke 
nominale bbp-groei (+11,0%) (tellereffect) in 2021, als gevolg van het gecombineerde 
effect van het herstel van de economische activiteit en een hogere inflatie. Bovendien 
bleef de impliciete rentevoet verder dalen met 0,1 procentpunt in 2020 en met 
0,3 procentpunt in 2021, waardoor een historisch laag niveau van 1,6% werd bereikt. 
Aangezien de nominale bbp-groei boven de impliciete rentevoet lag in 2021, werd het 
vereist primair saldo weer negatief. Nadat een sneeuwbaleffect was ontstaan in 2020, 
werd opnieuw een gunstige autonome schulddynamiek waargenomen in 2021. 
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Grafiek 12 
Verschil impliciete rente – nominale bbp-groei (in % bbp) 

 
Bron: Berekeningen HRF op basis van het INR en van de NBB. 
 
 

1.2.4.2 Detail van de exogene schulddeterminanten 
In 2021 hadden de exogene schulddeterminanten (financiële verrichtingen op activa 
en passiva die niet als schuld worden beschouwd en aanpassingen die geen invloed 
hebben op het vorderingensaldo) een ongunstig (schuldverhogend) effect van 1,1% 
bbp op de schuldgraad. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2020. Tabel 17 geeft 
de grote rubrieken van exogene factoren weer. 
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Tabel 17  
Detail van de exogene factoren (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Noot: In het ESR 2010 maakt de aflossing van de uitgiftepremies boven/ onder de nominale waarde 

deel uit van de rentelasten. Naar analogie met de methodologie van Eurostat en het INR 
worden de uitgiftepremies geklasseerd onder de exogene schulddeterminanten. 

Bron:  Berekeningen HRF op basis van het INR en van de NBB. 
 
Van de exogene factoren hadden chartaal geld en deposito’s (lijn (6)) het grootste 
schuldverhogende effect in 2021 (+1,0% bbp). Het schuldverhogende effect dat 
merkbaar is sinds 2020, heeft zich dus versterkt. 
 
In 2021 leidden de nettodeelnemingen (lijn (1)) tot een lichte toename van de 
schuldgraad (+0,2% bbp), hetgeen in de lijn ligt met de trend die de laatste jaren werd 
waargenomen 35. De financiering van de verstrekte leningen (lijn (2)) deed de schuld 
toenemen met 0,5% bbp in 2021 en vertoont al enkele jaren een opwaartse trend. Het 
toekennen van overheidssteun in de strijd tegen de COVID-19-crisis bleef een 
opwaartse invloed hebben op de schuld (deelnemingen en verstrekte leningen). 
 
  

 
35 De aanzienlijke schuldverminderende impact van de nettodeelnemingen in 2017 vloeide in 

belangrijke mate voort uit de verkoop van een deel van de participatie van de Federale Overheid 
in BNP Paribas Fortis. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
Totaal 0,7% -0,1% 0,3% -0,3% 1,5% 1,1% -0,4%

Netto deelnemingen (1) 0,2% -0,5% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%
Leningen (2) 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,1%
Afgeleide financiële producten (3) 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Verschil intresten op transactiebasis vs kasbasis (4) 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0%
Uitgifte boven (-)/onder(+) de nominale waarde (5) -0,7% -0,3% -0,1% -0,4% -0,8% -0,6% 0,3%
Chartaal geld en deposito's (6) 0,3% 0,1% -0,2% -0,4% 0,8% 1,0% 0,2%
Verschil timing fiscale ontvangsten (ESR vs kas) (7) 0,4% -0,4% 0,1% -0,2% 0,6% 0,5% -0,1%
Pensioenen, verzekering, standaardgarantie (8) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Varia (9) 0,0% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% -0,4% -0,4%
Residuele statistische discrepantie (10) -0,3% 0,1% -0,3% -0,2% 0,2% -0,4% -0,5%
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Het verschil tussen de belastingen die al zijn ingekohierd (ESR) maar nog niet geïnd 
(kasbasis) (opgenomen onder lijn (7)), had een schuldverhogend effect van 0,5% bbp 
in 2021. Die schuldtoename is het gevolg van de fiscale maatregelen die werden 
genomen in het kader van de COVID-19-crisis. Om de economische impact van de 
crisis te beperken en de liquiditeit van bedrijven zo veel mogelijk te vrijwaren, hebben 
de verschillende overheden in 2021 een verlenging van de betalingstermijnen, 
afbetalingsplannen en/of betalingsuitstel van verschillende belastingen (fiscale 
schulden) toegekend aan bedrijven en gezinnen. Bovendien werd de vervroegde 
betaling van de bedrijfsvoorheffing van de maand december (het 
“decembervoorschot”) afgeschaft 36. Het verschil in timing van de fiscale ontvangsten 
is echter iets kleiner dan in 2020. 
 
Het verschil tussen de intresten op transactiebasis (vastgestelde rechten) en de 
intresten op kasbasis 37 (lijn (4)), die voor de boven pari uitgegeven effecten van de 
afgelopen jaren hoger zijn dan die op transactiebasis, hadden in 2021 een 
schuldverhogend effect (+0,3% bbp) waarvan de omvang vergelijkbaar is met die van 
de voorbije jaren. 
 
De uitgiftepremies (lijn (5)) hadden opnieuw een aanzienlijk schuldverminderend 
effect in 2021 (-0,6% bbp). Dat komt doordat de marktrente voor een groot deel onder 
de couponrente lag, waardoor de uitgiftewaarde van de effecten hoger was dan hun 
nominale waarde 38. Dat verschil is een gevolg van het nog steeds accommoderende 
monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Bovendien bleef de 
nettotoename van schuldbewijzen ter dekking van de grote financieringsbehoeften 
uitzonderlijk hoog in 2021. 
 
De schuldverminderende impact van de afgeleide financiële producten (lijn (3)) – die 
met -0,02% bbp zeer beperkt blijft – betreft onder meer de kosten verbonden aan 
renteswaps en andere afgeleide producten die in het najaar van 2014 werden gesloten 
om overheidsobligaties op de dan geldende lage rentevoorwaarden te kunnen 
uitgeven in 2015 en 2016. 
 

 
36  De diverse overheden hebben met andere woorden een lening toegekend aan bedrijven en 

gezinnen. 
37 De intresten worden geboekt bij de uitgaven op basis van de vastgestelde rechten, terwijl ze op 

kasbasis worden geboekt bij de geconsolideerde brutoschuld. 
38 De geconsolideerde bruto-overheidsschuld (Maastricht-definitie) wordt gewaardeerd op de 

nominale (faciale) waarde. 
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In de rubriek ‘Varia’ (lijn (9)) leiden de uitgaven voor de schadevergoedingen die het 
Waals Gewest verschuldigd is aan de slachtoffers van de overstromingen, maar 
waarvan de betaling is uitgesteld, tot een tijdelijk uitstel van de verhoging van de 
schuld door een verhoging van de “Overige schulden” 39 bij de financiële passiva 
(opgenomen in lijn (9), met uitzondering van de fiscale schulden uit lijn (7)). De in 
augustus 2021 ontvangen prefinanciering in het kader van de RRF (770 miljoen euro 
of 0,2% bbp) werd ook in deze rubriek geboekt. Aangezien dat gevormd financieel 
passief niet als bruto overheidsschuld (Maastricht-definitie) beschouwd wordt, wordt 
het afgetrokken van het equivalente bedrag van de financiële activa en/of uitgaven dat 
het dekt, zodat het netto-effect van de prefinanciering op de bruto geconsolideerde 
schuld nul is. 
 
Tot slot had de residuele statistische discrepantie 40 (lijn (10)) een schuldverminderend 
effect in 2021 (-0,04% bbp). 
 
 
  

 
39  Die rubriek, die de impact doorheen de tijd weerspiegelt van het principe van boeking op basis 

van de vastgestelde rechten aan de passiefzijde, maakt deel uit van de netto toename van financiële 
passiva die niet als overheidsschuld worden beschouwd (Maastricht-definitie). 

40 De overheidsschuld wordt bepaald op basis van de financiële rekeningen (uitstaande bedragen 
van de diverse schuldinstrumenten). De statistische discrepantie is het verschil tussen, enerzijds, 
het verloop van de aldus gemeten schuld en, anderzijds, het vorderingensaldo en de overige 
gekende verklarende factoren uit de niet-financiële rekeningen. 
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1.3 Budgettaire evolutie van Entiteit I 

1.3.1 Een globaal beeld op basis van de geconsolideerde rekening van 
Entiteit I 

Door de grote onderlinge budgettaire verwevenheid van de Federale Overheid (FO) 
en de Sociale Zekerheid (SZ) is het nuttig om de geconsolideerde rekening van 
Entiteit I, die deze beide subsectoren omvat, nader te bekijken. 
 
De rekening van Entiteit I werd zwaar getroffen door de coronacrisis in 2020. In ESR-
termen verslechterde het nominale vorderingensaldo van Entiteit I met 5,2 
procentpunt bbp en kwam uit op -6,9% bbp. Hoewel het vorderingensaldo van 
Entiteit I fors verbeterde in 2021 tot -3,8% bbp in ESR-termen (+3,2 procentpunt bbp), 
bleef het tekort aanzienlijk hoger dan vóór het uitbreken van de coronacrisis 41. 
 

Tabel 18  
Rekening van Entiteit I (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 

 
41  Het vorderingensaldo van Entiteit I volgens de voorschottenbenadering inzake gewestelijke PB 

(HRF-optiek) bedroeg -6,7% bbp in 2020 en -3,9% bbp in 2021. In 2021 bedroeg de verbetering 
volgens de HRF-optiek aldus 2,8 procentpunt bbp. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021

Totale ontvangsten vóór overdrachten aan andere 
overheden (1)=(2)+(7) 38,6% 39,1% 39,9% 38,0% 37,8% 38,0% 0,2% 11,6%
Ontvangsten exclusief ontvangen overdrachten (2)=(3)+(6) 38,6% 39,1% 39,5% 38,0% 37,8% 38,0% 0,2% 11,6%
   Fiscale en parafiscale ontvangsten (3)=(4)+(5) 36,3% 36,8% 37,2% 35,8% 35,7% 36,0% 0,2% 11,8%
      Fiscale ontvangsten (4) 22,8% 23,4% 24,0% 22,6% 22,2% 23,1% 1,0% 15,9%
      Werkelijke sociale premies (5) 13,4% 13,4% 13,2% 13,2% 13,5% 12,8% -0,7% 5,2%
   Niet-fiscale ontvangsten (6) 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% -0,1% 7,0%
Ontvangen overdrachten afkomstig van andere overheden (7) 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,0%

Overgedragen fiscale ontvangsten aan Entiteit II (8) 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% 6,5% 6,5% 0,0% 11,8%
 
Totale ontvangsten na fiscale overdrachten (9)=(1)-(8) 31,7% 32,3% 33,0% 31,3% 31,3% 31,4% 0,1% 11,5%
Fiscale en parafiscale ontvangsten na fiscale overdrachten (10)=(11)+(12) 29,4% 30,0% 30,4% 29,1% 29,2% 29,4% 0,2% 11,8%
   Fiscale ontvangsten na fiscale overdrachten (11)=(4)-(8) 15,9% 16,6% 17,2% 15,9% 15,7% 16,6% 0,9% 17,6%
   Werkelijke sociale premies (12)=(5) 13,4% 13,4% 13,2% 13,2% 13,5% 12,8% -0,7% 5,2%
Overige niet-fiscale ontvangsten (13)=(6)+(7) 2,4% 2,3% 2,6% 2,2% 2,1% 2,0% -0,1% 7,1%

Primaire uitgaven (14)=(15)+(16) 38,9% 38,1% 38,3% 38,0% 43,1% 40,3% -2,7% 4,0%
Finale primaire uitgaven (15) 25,9% 25,4% 25,5% 25,4% 30,2% 27,6% -2,6% 1,7%
Overgemaakte overdrachten (16)=(17)+(18) 13,0% 12,7% 12,8% 12,6% 12,9% 12,7% -0,2% 9,5%
   Overgedragen fiscale ontvangsten aan Entiteit II (17)=(8) 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% 6,5% 6,5% 0,0% 11,8%
   Budgettaire overdrachten aan Entiteit II en aan de EU (18) 6,1% 5,8% 6,0% 5,9% 6,4% 6,1% -0,2% 7,2%

Primair saldo (19)=(1)-(14) -0,2% 1,0% 1,6% 0,0% -5,3% -2,3% 2,9%

Rentelasten (20) 2,4% 2,1% 1,9% 1,7% 1,7% 1,4% -0,3% -7,2%

Vorderingensaldo (21)=(19)-(20) -2,6% -1,1% -0,3% -1,7% -6,9% -3,8% 3,2%

One shot vaststelling definitieve autonomiefactor (AF) (22) 0,4%
Vorderingensaldo exclusief one shot AF (23)=(21)-(22) -2,6% -1,1% -0,6% -1,7% -6,9% -3,8% 3,2%

   p.m. Financiering pensioenen Entiteit II door Entiteit I (24) 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% -0,1%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering (25) 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% -0,2% -0,4%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) (26)=(21)+(25) -2,5% -1,0% -0,3% -1,6% -6,7% -3,9% 2,8%
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De nominale groei van de totale ontvangsten vóór overdrachten aan andere overheden 
(+11,6%) was nog iets sterker dan de nominale bbp-groei (+11,0%) in 2021. De ratio van 
de totale ontvangsten vóór overdrachten aan andere overheden nam hierdoor licht toe 
(+0,2 procentpunt bbp) tot 38,0% bbp, wat hetzelfde niveau is als in 2019. Ook de 
nominale groei van de overgedragen fiscale ontvangsten aan Entiteit II (+11,8%) lag 
iets boven de nominale bbp-groei. Samen heeft dat geleid tot een beperkte stijging van 
de ratio van de totale ontvangsten na fiscale overdrachten van Entiteit I van 31,3% bbp 
in 2020 tot 31,4% bbp in 2021. 
 
In 2021 daalde de primaire uitgavenratio van Entiteit I met 2,7 procentpunt bbp tot 
40,3% bbp. De nominale groei van de finale primaire uitgaven (+1,7%) bleef beperkt in 
2021 en bleef een heel eind onder de nominale bbp-groei (+11,0%). Hierdoor was er 
een aanzienlijke daling van de finale primaire uitgavenratio (-2,6 procentpunt bbp) tot 
27,6% bbp, al blijft die ratio hoger dan in de jaren 2016-2019. Ook de ratio van de 
overgemaakte overdrachten aan Entiteit I en aan de Europese Unie (EU) liet een daling 
optekenen (-0,2 procentpunt bbp), omdat die overgemaakte overdrachten (+9,5%) in 
absolute cijfers trager groeiden dan het nominale bbp in 2021. 
 
De fikse afname van de primaire uitgavenratio van Entiteit I (-2,7 procentpunt bbp) en 
de beperkte toename van de ratio van de totale ontvangsten van Entiteit I (+0,2 
procentpunt bbp) resulteerden in een forse verbetering van het primair saldo van 
Entiteit I (+2,9 procentpunt bbp) in 2021, maar het primair saldo bleef wel sterk 
negatief (-3,8% bbp). Tot slot daalde de ratio van de rentelasten (-0,3 procentpunt bbp) 
tot 1,4% bbp, een historisch laag niveau. 
 
 

1.3.2 Budgettaire evolutie van de Federale Overheid 
Het nominale vorderingensaldo van de Federale Overheid verbeterde in 2021 in ESR-
termen met 3,1 procentpunt bbp tot -4,0% bbp 42, nadat het in 2020 een diepe duik (-5,2 
procentpunt bbp) tot -7,1% bbp had gekend als gevolg van de coronacrisis. In het jaar 
2020 liepen de uitgaven sterk op, terwijl de ontvangsten terugliepen. Terwijl de ratio 
van de totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten aan andere overheidsgeledingen 
zich in 2021 terug op het pre-crisisniveau bevindt (24,8% bbp), blijft de ratio van de 
primaire uitgaven (27,4% bbp) hoger dan vóór het uitbreken van de coronacrisis. 
 

 
42  Het vorderingensaldo van de Federale Overheid volgens de voorschottenbenadering inzake 

gewestelijke PB (HRF-optiek) bedroeg -4,2% bbp in 2021. Dit was een verbetering met 2,7 
procentpunt bbp ten opzichte van 2020. 
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Tabel 19  
Rekening van de Federale Overheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 
De ratio van de totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten aan andere overheden 
steeg met 0,9 procentpunt bbp in 2021. Het noemereffect, veroorzaakt door een 
nominaal bbp dat in 2020 scherp daalde (-4,5%) en in 2021 een sterke heropleving 
kende (+11,0%), verhult het feit dat de totale ontvangsten in absolute cijfers een duik 
namen in 2020 (-6,9%) en sterk opveerden in 2021 (+15,1%). De fiscale overdrachten 
aan andere overheden vertoonden, uitgedrukt in % bbp, een stijging met 0,3 
procentpunt bbp (+14,2% in absolute cijfers). Na fiscale overdrachten bedroegen de 
totale ontvangsten van de FO 14,3% bbp in 2021, wat lager is dan vóór het uitbreken 
van de coronacrisis. 
 
De primaire uitgaven van de FO daalden in 2021 met 2,0 procentpunt bbp tot 27,4% 
bbp. De (budgettaire 43 en fiscale) overdrachten aan andere overheidsgeledingen 
daalden met 1,6 procentpunt bbp, terwijl de finale primaire uitgaven van de FO met 
0,4 procentpunt bbp afnamen. 
 

 
43  De budgettaire overdrachten zijn de som van de inkomens- en kapitaaloverdrachten. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale ontvangsten vóór overdrachten aan andere overheden (1)=(2)+(5) 24,9% 25,5% 26,3% 24,6% 23,9% 24,8% 0,9% 15,1%
Eigen ontvangsten (2)=(3)+(4) 24,3% 24,8% 25,4% 23,9% 23,3% 24,2% 0,9% 15,3%
   Fiscale en parafiscale (3) 22,1% 22,7% 23,3% 21,8% 21,3% 22,3% 1,0% 16,1%
   Niet-fiscale (4) 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 1,9% -0,1% 6,8%
Ontvangen overdrachten van andere overheden (5) 0,6% 0,6% 1,0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,0% 8,9%

Overgedragen fiscale ontvangsten aan andere overheden (6) 9,2% 9,9% 10,1% 10,0% 10,2% 10,5% 0,3% 14,2%
Aan de Sociale Zekerheid (6a) 2,3% 3,1% 3,2% 3,3% 3,7% 3,9% 0,2% 18,5%
Aan Entiteit II (6b) 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% 6,5% 6,5% 0,0% 11,8%

Totale ontvangsten na fiscale overdrachten (7)=(1)-(6) 15,7% 15,6% 16,3% 14,5% 13,7% 14,3% 0,6% 15,8%
Fiscale en parafiscale (8)=(3)-(6) 12,9% 12,8% 13,2% 11,8% 11,1% 11,8% 0,7% 17,8%
Overige (9)=(4)+(5) 2,8% 2,7% 3,1% 2,7% 2,6% 2,5% -0,1% 7,3%

Primaire uitgaven (10)=(11)+(12) 25,0% 24,6% 24,6% 24,7% 29,3% 27,4% -2,0% 3,6%
Finale primaire uitgaven (11) 6,9% 6,6% 6,6% 6,6% 7,6% 7,2% -0,4% 5,1%
Overgemaakte overdrachten (12)=(6)+(13) 18,1% 18,0% 18,1% 18,1% 21,7% 20,1% -1,6% 3,1%
      Overgedragen fiscale ontvangsten aan andere overheden (6) 9,2% 9,9% 10,1% 10,0% 10,2% 10,5% 0,3% 14,2%
      Budgettaire overdrachten aan andere overheden (incl. aan EU) (13) 8,9% 8,1% 8,0% 8,1% 11,5% 9,6% -1,8% -6,8%

Primair saldo (14)=(1)-(10) -0,1% 0,9% 1,7% -0,2% -5,4% -2,5% 2,8%

Rentelasten (15) 2,5% 2,2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,5% -0,3% -8,2%

Vorderingensaldo (16)=(14)-(15) -2,6% -1,3% -0,2% -1,9% -7,1% -4,0% 3,1%

One shot vaststelling definitieve autonomiefactor (AF) (17) 0,4%
Vorderingensaldo exclusief one shot AF (18)=(16)-(17) -2,6% -1,3% -0,6% -1,9% -7,1% -4,0% 3,1%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering (19) 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% -0,2% -0,4%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) (20)=(16)+(19) -2,5% -1,2% -0,2% -1,9% -6,9% -4,2% 2,7%
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Die evoluties resulteerden in een verbetering van het primair saldo van de FO met 2,8 
procentpunt bbp. Het primair saldo van de FO vertoonde aldus een tekort van 2,5% 
bbp in 2021. Uitgedrukt in % bbp bereikten de rentelasten van de FO een niveau van 
1,5% bbp in 2021 (-0,3 procentpunt bbp), het laagste niveau in jaren 44. 
 
De ratio van de totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten kwam in 2021 uit op 
24,81% bbp, tegenover 23,93% bbp in 2020. De toename deed zich voor bij de fiscale en 
parafiscale ontvangsten (+0,97 procentpunt bbp). De ratio van de niet-fiscale en niet-
parafiscale ontvangsten liep daarentegen terug in 2021 (-0,09 procentpunt bbp). 
 

Tabel 20  
Totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten van de FO (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
(*) Net als in de NR maken de aan de Europese Unie (EU) overgedragen fiscale ontvangsten 

(voornamelijk douanerechten) geen deel uit van de ontvangsten en uitgaven van de Federale 
Overheid, maar worden zij rechtstreeks als ontvangsten van de instellingen van de Europese 
Unie beschouwd (sector S.212). 

 

 
44  Rekening houdend met de voorspelde evolutie van de schuldgraad en de marktrentevoeten, 

verwacht men dat de rentelasten op korte termijn een bodem bereiken (zie deel 1.2.3.3). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021

Directe belastingen 12,20% 12,86% 13,27% 12,08% 11,86% 12,52% 0,65% 17,1%
   Gezinnen 8,51% 8,55% 8,71% 8,11% 8,30% 8,48% 0,18% 13,4%
   Vennootschappen 3,43% 4,07% 4,30% 3,71% 3,27% 3,79% 0,52% 28,7%
   Andere sectoren 0,25% 0,24% 0,26% 0,26% 0,29% 0,25% -0,05% -6,4%

Indirecte belastingen (*) 9,81% 9,75% 9,87% 9,66% 9,38% 9,69% 0,31% 14,7%

Kapitaalbelastingen 0,10% 0,11% 0,11% 0,09% 0,07% 0,08% 0,01% 29,3%

Effectieve sociale premies 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% -1,8%

Totaal fiscale en parafiscale ontvangsten 22,12% 22,74% 23,27% 21,84% 21,32% 22,29% 0,97% 16,1%

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 2,77% 2,73% 3,07% 2,73% 2,61% 2,52% -0,09% 7,3%

Totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten 24,90% 25,46% 26,34% 24,57% 23,93% 24,81% 0,88% 15,1%
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Uitgedrukt in % bbp steeg de ratio van de directe belastingen met 0,65 procentpunt 
bbp in 2021. Vooral de directe belastingen op de vennootschappen (+0,52 procentpunt 
bbp) gingen erop vooruit. Zowel de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting als uit 
de roerende voorheffing betaald door vennootschappen kenden een toename in 2021, 
nadat ze fors daalden in 2020. De winsten van de bedrijven waren in 2020 en 2021 
volatieler dan het bbp. De sterke daling van de opbrengst uit de 
vennootschapsbelasting in 2020 was in belangrijke mate het gevolg van de crisis, maar 
daarnaast nam de FO ook maatregelen op het vlak van de vennootschapsbelasting, 
zoals de carry-backward en de wederopbouwreserve (zie deel 1.2.2.1). De hogere 
winsten van vennootschappen leidden in 2021 tot een stijging van de ontvangsten uit 
de vennootschapsbelasting, vooral via de voorafbetalingen. 
 
Ook de ratio van de directe belastingen op de gezinnen nam toe in 2021 (+0,18 
procentpunt bbp). De impact van de coronacrisis voor de gezinnen werd voor een 
groot deel opgevangen door de overheidsmaatregelen inzake inkomenssteun aan 
gezinnen. Terwijl het bbp eerst sterk daalde in 2020 en vervolgens opveerde in 2021, 
bleven de arbeidsinkomens stabieler. De roerende voorheffing bij de natuurlijke 
personen kende wel een meer uitgesproken daling in 2020 (-0,09 procentpunt bbp), en 
herstelde zich deels in 2021 (+0,03 procentpunt bbp). 
 
De ratio van de indirecte belastingen (+0,31 procentpunt bbp) heeft zich in 2021 
hersteld na de terugval door de coronacrisis in 2020. De restricties die opgelegd 
werden om de gezondheidscrisis in 2020 in te dammen, en de grote onzekerheid, 
hadden de consumptie ondermijnd in 2020. Als gevolg van het opheffen van de 
beperkende maatregelen ging de consumptie van de gezinnen er opnieuw op vooruit, 
wat weerspiegeld werd in hogere btw-ontvangsten in 2021. De accijnsontvangsten 
bleven, uitgedrukt in % bbp, vrij stabiel in 2021. 
 
Tot slot is de daling van de ratio van de niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 
(-0,09 procentpunt bbp) voornamelijk het gevolg van het noemereffect, want in 
absolute cijfers is er wel een stijging (+7,3%) in 2021. 
 
De ratio van de finale primaire uitgaven van de FO daalde in 2021 met 0,41 
procentpunt bbp tot 7,23% bbp, maar bleef evenwel hoger dan vóór het uitbreken van 
de coronacrisis. Uitgedrukt in % bbp, werd de grootste daling opgetekend bij de 
subsidies aan bedrijven (-0,36 procentpunt bbp), gevolgd door de bezoldigingen (-0,17 
procentpunt bbp), de aankopen van goederen en diensten (-0,04 procentpunt bbp) en 
de overige finale primaire uitgaven (-0,02 procentpunt bbp). Daarentegen viel er wel 
een stijging te noteren bij de ratio’s van de kapitaaluitgaven (+0,10 procentpunt bbp) 
en de sociale uitkeringen (+0,08 procentpunt bbp). 
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Tabel 21  
Finale primaire uitgaven van de FO (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
(*) De loonkostensubsidies van de FO (verminderingen van de bedrijfsvoorheffing) worden in 

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

 
De coronasteunmaatregelen hebben de finale primaire uitgaven van de FO sterk doen 
oplopen in 2020. In 2021 werden die tijdelijke coronasteunmaatregelen geleidelijk 
afgebouwd (zie bijlage 3.2). Dat werd zichtbaar in de evolutie van de subsidies aan 
bedrijven (-0,36 procentpunt bbp) en de overige finale primaire uitgaven (-0,02 
procentpunt bbp). Die laatste categorie omvat onder meer de inkomensoverdrachten 
aan gezinnen en bedrijven. 
 
De ratio van de subsidies aan bedrijven, die een piek van 1,64% bbp bereikten in 2020, 
daalden tot 1,28% bbp in 2021. Een deel van de uitgaven voor het beheersen van de 
gezondheidscrisis, zoals uitgaven voor beschermingsmiddelen voor het verzorgend 
personeel, zijn in 2020 in de NR aangerekend bij de subsidies. De steun aan bedrijven 
die getroffen werden door de gezondheidsmaatregelen was in 2021 lager dan in 2020, 
al werd er ook in 2021 nog steun verleend aan specifieke bedrijfstakken 45. Ook de 
subsidie aan de NMBS werd in 2021 teruggeschroefd ten opzichte van 2020, ondanks 
de nieuwe steun ter compensatie van de verliezen als gevolg van het afgenomen 
treingebruik. 
 

 
45  Het betreft hier de sectoren toerisme, cultuur en evenementen en de horeca. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021

Bezoldigingen 2,34% 2,29% 2,23% 2,20% 2,34% 2,17% -0,17% 3,2%
   Lonen 1,58% 1,53% 1,47% 1,44% 1,51% 1,41% -0,11% 3,3%
   Sociale premies t.l.v. de werkgevers 0,76% 0,75% 0,76% 0,76% 0,82% 0,76% -0,06% 3,0%

Aankopen van goederen en diensten 0,92% 0,85% 0,88% 0,88% 0,96% 0,93% -0,04% 6,9%

Subsidies aan bedrijven 1,12% 1,08% 1,16% 1,21% 1,64% 1,28% -0,36% -13,6%
   w.o. loonkostensubsidies (*) 0,69% 0,64% 0,69% 0,71% 0,81% 0,72% -0,09% -1,9%

Sociale uitkeringen 1,24% 1,26% 1,26% 1,28% 1,43% 1,51% 0,08% 17,6%
   Sociale uitkeringen in natura 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,08% 0,21% 0,13% 202,2%
   Sociale uitkeringen in geld 1,17% 1,19% 1,20% 1,22% 1,35% 1,30% -0,05% 7,0%
      Pensioenen 0,54% 0,54% 0,55% 0,54% 0,59% 0,55% -0,04% 3,3%
      Overige uitkeringen 0,63% 0,66% 0,66% 0,68% 0,76% 0,75% -0,01% 9,8%

Kapitaaluitgaven 0,80% 0,71% 0,66% 0,66% 0,80% 0,89% 0,10% 24,4%
   Bruto-investeringen in vaste activa 0,45% 0,42% 0,44% 0,45% 0,56% 0,64% 0,08% 27,2%
   Overige kapitaaluitgaven 0,35% 0,29% 0,22% 0,21% 0,24% 0,25% 0,01% 17,6%

Overige finale primaire uitgaven 0,45% 0,38% 0,37% 0,39% 0,47% 0,45% -0,02% 5,3%

Finale primaire uitgaven 6,87% 6,56% 6,57% 6,61% 7,64% 7,23% -0,41% 5,1%
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De werkingskosten 46 van de FO, waaronder de bezoldigingen (-0,17 procentpunt bbp) 
en de aankopen van goederen en diensten (-0,04 procentpunt bbp), kenden in 2021 op 
jaarbasis een tragere nominale groei (respectievelijk +3,2% en +6,9%) dan het nominale 
bbp (+11,0%), waardoor hun ratio’s in % bbp daalden. Enkel de overschrijding van de 
spilindex in augustus heeft geleid tot hogere uitgaven inzake ambtenarenlonen (vanaf 
oktober) via de automatische indexering in het begrotingsjaar 2021 47. 
 
De toename van de kapitaaluitgaven (+0,10 procentpunt bbp) is grotendeels toe te 
schrijven aan de hogere bruto-investeringen van de FO (+0,08 procentpunt bbp) in 
2021. Dit vloeit vooral voort uit de evolutie van de investeringen in defensie en door 
de Regie der Gebouwen 48. 
 
De sociale uitkeringen van de FO stegen met 0,08 procentpunt bbp in 2021. De toename 
van de sociale uitkeringen in natura (+0,13 procentpunt bbp) overtrof de daling, 
uitgedrukt in % bbp, van de sociale uitkeringen in geld (-0,05 procentpunt bbp). De 
stijging van de sociale uitkeringen in natura is toe te schrijven aan de uitgaven in het 
kader van het beheer van de gezondheidscrisis (vaccins en testen) en aan de tijdelijke 
uitbreiding van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas voor bepaalde gezinnen. 
 
  

 
46  De werkingskosten zitten in de NR verspreid over de rubrieken bezoldigingen en aankopen van 

goederen en diensten. 
47  Als gevolg van de overschrijding van de spilindex worden de lonen van het overheidspersoneel 2 

maanden nadien aangepast aan de gestegen levensduurte. De overschrijding van de spilindex in 
december 2021, die de lonen van het overheidspersoneel in februari 2022 opnieuw met 2% deden 
stijgen, had bijgevolg geen impact op het begrotingsjaar 2021. 

48  De investeringen van de Regie der Gebouwen stegen van ongeveer 100 miljoen euro in 2019-2020 
tot bijna 500 miljoen euro in 2021. De aankopen van vliegtuigen door defensie waren goed voor 
ongeveer 313 miljoen euro in 2020 en 472 miljoen euro in 2021. De investeringen in het kader van 
het RRF bedragen ongeveer 80 miljoen euro in 2021. 
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De overdrachten van de FO aan de andere overheidsgeledingen namen in 2021 af met 
1,55 procentpunt bbp tot 20,13% bbp, maar waren niettemin hoger dan vóór het 
uitbreken van de coronacrisis. Het zijn vooral de overdrachten aan de SZ die 
afgenomen zijn (-1,51 procentpunt bbp), maar met 8,97% bbp bleven die hoog. In het 
coronacrisisjaar 2020 werd de SZ geconfronteerd met fors hogere uitgaven, terwijl de 
sociale bijdragen terugliepen. Om het begrotingsevenwicht bij de SZ te bewaren, heeft 
de FO daarom een uitzonderlijk hoge evenwichtsdotatie overgemaakt aan de SZ in 
2020. In 2021 volstond een lagere evenwichtsdotatie, al bleef die nog steeds 
aanzienlijk 49 (zie deel 1.3.3). 
 

Tabel 22  
Overdrachten van de FO aan andere overheden (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
(*) Net als in de NR maken de aan de Europese Unie (EU) overgedragen fiscale ontvangsten 

(voornamelijk douanerechten) geen deel uit van de ontvangsten en uitgaven van de Federale 
Overheid, maar worden zij rechtstreeks als ontvangsten van de instellingen van de Europese 
Unie beschouwd (sector S.212). 

 
De overdrachten van de FO aan Entiteit II daalden met 0,08 procentpunt bbp in 2021, 
wat volledig toe te schrijven is aan de daling van de overdrachten aan de Lokale 
Overheden (-0,08 procentpunt bbp) (zie deel 1.4.4.2). De overdrachten aan de 
Gemeenschappen en de Gewesten, bleven, uitgedrukt in % bbp, stabiel op 9,39% bbp. 
Hun nominale groei lag immers in lijn met de nominale bbp-groei (+11,0% op 
jaarbasis) (zie deel 1.4.2). 
 

 
49  Voor het jaar 2021 werd er een evenwichtsdotatie van 5.615,4 miljoen euro toegekend aan het 

werknemersstelsel en een evenwichtsdotatie van 2.805,4 miljoen euro aan het stelsel van de 
zelfstandigen (Koninklijk besluit van 28 februari 2022), tegenover 9.753,0 miljoen euro miljoen euro 
voor het werknemersstelsel en 3.745,8 euro voor het zelfstandigenstelsel in 2020 (Koninklijk besluit 
van 19 oktober 2021), en tegenover 2.473,6 miljoen euro voor het werknemersstelsel en 0 euro voor 
het zelfstandigenstelsel in 2019 (Koninklijk besluit van 14 januari 2021). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021

Totale overdrachten van de FO (1)=(2)+(3)+(4) 18,12% 18,01% 18,07% 18,11% 21,68% 20,13% -1,55% 3,1%

Overdrachten aan de SZ (2) 6,70% 6,95% 6,83% 7,05% 10,48% 8,97% -1,51% -4,9%

Overdrachten aan Entiteit II (3) 10,44% 10,35% 10,37% 10,22% 10,14% 10,06% -0,08% 10,1%
   aan de Gemeenschappen en Gewesten (3a) 9,81% 9,71% 9,72% 9,58% 9,39% 9,39% 0,00% 11,0%
   aan de Lokale Overheden (3b) 0,63% 0,64% 0,65% 0,63% 0,75% 0,67% -0,08% -1,0%

Inkomensoverdrachten aan de EU (*) (4) 0,98% 0,71% 0,87% 0,84% 1,06% 1,09% 0,04% 15,2%
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Tot slot stegen de inkomensoverdrachten aan de EU in 2021 met 0,04 procentpunt bbp 
tot 1,09% bbp, onder meer door de nieuwe bijdrage op basis van niet-gerecycleerd 
plastic verpakkingsafval 50 die de lidstaten sinds 1 januari 2021 aan de EU moeten 
betalen, en door de hogere bijdrage op basis van het bruto nationaal inkomen (bni). 
 

Tabel 23  
Overdrachten van België aan de Europese Unie (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022) en de NBB. 
(*) Net als in de NR maken de aan de Europese Unie (EU) overgedragen fiscale ontvangsten 

(voornamelijk douanerechten) geen deel uit van de ontvangsten en uitgaven van de Federale 
Overheid, maar worden zij rechtstreeks als ontvangsten van de instellingen van de Europese 
Unie beschouwd (sector S.212). 

 
 

1.3.3 Budgettaire evolutie van de Sociale Zekerheid 
Ex ante wordt voor de Sociale Zekerheid (SZ) jaarlijks het ESR-begrotingsevenwicht 
vooropgesteld. Om dat (ex ante) ESR-evenwicht te garanderen, worden de 
ontvangsten van de SZ bijgestuurd door middel van de fiscale en budgettaire 
overdrachten van de Federale Overheid. 
 
De rekening van de SZ sloot het jaar 2021 af met een overschot van 0,2% bbp. Zowel 
de ontvangstenratio (-2,2 procentpunt bbp) als de primaire uitgavenratio (-2,3 
procentpunt bbp) namen af ten opzichte van het jaar 2020, maar die ratio’s liggen wel 
hoger dan vóór het uitbreken van de coronacrisis. 
 

 
50  Deze zogenaamde plasticbijdrage bedroeg voor België 151,0 miljoen euro (0,03% bbp) in 2021. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021

Inkomensoverdrachten aan de EU (*) (1)=(2)+(3)+(4) 0,98% 0,71% 0,87% 0,84% 1,06% 1,09% 0,04% 15,2%
      Derde middelenbron (op basis van de btw) (2) 0,12% 0,12% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% -0,01% 3,7%
      Vierde middelenbron (bijdrage op basis van het bni) (3) 0,76% 0,48% 0,65% 0,63% 0,82% 0,85% 0,03% 14,9%
      Overige inkomstenoverdrachten (4) 0,10% 0,11% 0,09% 0,09% 0,11% 0,13% 0,02% 29,8%

P.m. Fiscale overdrachten: indirecte belastingen geboekt op rekening EU (5)=(5a)+(5b) 0,36% 0,36% 0,35% 0,35% 0,32% 0,30% -0,02% 4,4%
      Traditionele eigen middelen (5a) 0,30% 0,30% 0,29% 0,30% 0,25% 0,23% -0,02% 1,6%
      Bijdragen aan het Resolutiefonds (5b) 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,00% 15,2%

P.m. Totale financiering voor EU (6)=(1)+(5) 1,34% 1,07% 1,23% 1,20% 1,37% 1,39% 0,02% 12,7%

p.m. Totale bijdrage eigen middelen EU-begroting (7)=(2)+(3)+(5a) 1,18% 0,90% 1,07% 1,05% 1,19% 1,19% 0,00% 11,0%
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Tabel 24  
Rekening van de Sociale Zekerheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
(*) In hoofdzaak van de FO; ook een kleine budgettaire overdracht van de Gemeenschappen en 

Gewesten (G&G) voor de beheerskosten van Famifed tot 2019. 
(**) De loonkostensubsidies worden in het ESR 2010 geregistreerd als primaire uitgaven in plaats 

van als verminderde ontvangsten uit sociale bijdragen. 
 
De eigen ontvangsten van de SZ bestaan voor het grootste deel uit sociale bijdragen. 
In 2021 bedroegen de sociale bijdragen 12,8% bbp. Door het noemereffect (stijging van 
het nominale bbp met 11,0% in 2021) is dit een daling van 0,7 procentpunt bbp ten 
opzichte van 2020, ondanks de toename in absolute cijfers met 5,2% op jaarbasis. 
Niettemin bereikten de sociale bijdragen in 2021, uitgedrukt in % bbp, hun laagste 
niveau in de beschouwde periode 2016-2021. 
 
De sociale bijdragen (van de werknemers en de werkgevers) volstaan niet om de 
uitgaven van de SZ te dekken. Daarom worden de middelen van de SZ aangevuld met 
overdrachten die afkomstig zijn van de Federale Overheid 51. 
 
Sinds de hervorming van de financiering van de SZ in 2017 52 bestaan de overdrachten 
die afkomstig zijn van de FO uit de volgende drie bronnen: 
 

 
51  In de periode 2015-2019 was er ook een kleine budgettaire overdracht van de Gemeenschappen en 

Gewesten aan de SZ voor de beheerskosten van Famifed. Die daalde geleidelijk van 0,08% bbp in 
2015 tot 0,01% bbp in 2019. 

52  Het doel van de hervorming was onder meer om de financiering van de SZ af te stemmen op de 
structurele daling van de uitgaven. Deze daling was het gevolg van zowel de 
bevoegdheidsoverdracht in het kader van de Zesde Staatshervorming als van de verlaging van de 
reële groeinorm voor de gezondheidszorguitgaven van 3% naar 1,5%. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021
Totale ontvangsten (1)=(2)+(3) 21,1% 21,3% 21,0% 21,2% 25,1% 22,8% -2,2% 1,1%
    - Ontvangsten afkomstig van andere overheden (*) (2) 6,7% 7,0% 6,9% 7,1% 10,5% 9,0% -1,5% -4,9%
          Fiscale (2a) 2,3% 3,1% 3,2% 3,3% 3,7% 3,9% 0,2% 18,5%
          Budgettaire (2b) 4,4% 3,9% 3,6% 3,7% 6,8% 5,0% -1,8% -17,7%
    - Eigen ontvangsten (3) 14,4% 14,3% 14,2% 14,2% 14,6% 13,8% -0,7% 5,4%
          Sociale bijdragen (werkelijke sociale premies) (3a) 13,4% 13,4% 13,2% 13,1% 13,5% 12,8% -0,7% 5,2%
          Fiscale (3b) 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0% 10,3%
          Niet-fiscale en niet-parafiscale (3c) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% -1,3%

Primaire uitgaven (4) 21,2% 21,1% 21,1% 21,0% 24,9% 22,6% -2,3% 0,8%
    - Sociale uitkeringen (4a) 17,8% 17,7% 17,7% 17,6% 20,6% 18,8% -1,8% 1,5%
    - Overige finale primaire uitgaven (4b) 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 2,0% 1,6% -0,4% -10,1%
          w.o. loonkostensubsidies (**) 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 18,0%
    - Budgettaire overdrachten aan andere overheden (4c) 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% -0,2% 3,8%

Primair saldo (5)=(1)-(4) -0,1% 0,2% -0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0%
Rentelasten (6) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -41,9%
Vorderingensaldo (7)=(5)-(6) -0,1% 0,2% -0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0%
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- De alternatieve financiering. De alternatieve financiering werd in 2017 
vereenvoudigd door slechts twee financieringsbronnen te behouden (voor de 
stelsels van de werknemers en de zelfstandigen): de btw en de roerende 
voorheffing waarop een vast percentage wordt voorafgenomen. Die bronnen 
worden eventueel aangevuld met een voorafname op de accijnzen op tabak. De 
alternatieve financiering bestaat uit een basisbedrag dat aangevuld wordt met 
een bedrag ter compensatie van de impact van de tax-shift op de sociale 
bijdragen en met een bedrag om de gezondheidszorg te financieren. 
 

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

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

 
Het aandeel van de sociale bijdragen in de totale ontvangsten van de SZ kende een 
forse terugval in 2020 tot 54,0%, tegenover 62,0% in 2019. In 2021 nam het belang van 
de sociale bijdragen opnieuw toe met een aandeel van 56,2%. Het aandeel van de 
alternatieve financiering (van 14,7% tot 17,3%) en van de overige ontvangsten (van 
4,2% tot 4,5%) nam eveneens toe in 2021, terwijl het aandeel van de staatstoelagen 
afnam (van 27,1% tot 22,0%) (zie Grafiek 13). Die staatstoelagen omvatten ook de 
evenwichtsdotatie. In 2020 heeft de Federale Overheid de fikse uitgavenstijgingen in 
de SZ en de terugval van de eigen ontvangsten van de SZ gecompenseerd door een 
fors hogere evenwichtsdotatie. De in 2021 toegekende evenwichtsdotatie was terug 
lager dan in 2020, maar wel nog aanzienlijk hoger dan in 2019 53. 
 
Uitgedrukt als een percentage van het bbp bedroeg de alternatieve financiering 3,9% 
bbp in 2021 (+0,2 procentpunt bbp). De staatstoelagen, waaronder de 
evenwichtsdotatie, kwamen in 2021 uit op 5,0% bbp (-1,8 procentpunt bbp). Samen 
staan de ontvangen overdrachten in voor 9,0% bbp, wat een stuk hoger is dan vóór het 
uitbreken van de coronacrisis. 
 

 
53  Voor het jaar 2021 werd er een evenwichtsdotatie van 5.615,4 miljoen euro toegekend aan het 

werknemersstelsel en een evenwichtsdotatie van 2.805,4 miljoen euro aan het stelsel van de 
zelfstandigen (Koninklijk besluit van 28 februari 2022), tegenover 9.753,0 miljoen euro miljoen euro 
voor het werknemersstelsel en 3.745,8 euro voor het zelfstandigenstelsel in 2020 (Koninklijk besluit 
van 19 oktober 2021), en tegenover 2.473,6 miljoen euro voor het werknemersstelsel en 0 euro voor 
het zelfstandigenstelsel in 2019 (Koninklijk besluit van 14 januari 2021). 
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Grafiek 13 
De ontvangsten van de SZ (in % van het totaal) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
 
De coronacrisis heeft de ratio van de sociale uitkeringen (van de SZ) in 2020 doen 
oplopen tot een recordhoogte van 20,60% bbp. Enerzijds lieten de sociale uitkeringen 
in absolute cijfers een sterke groei optekenen (+11,7% op jaarbasis). Anderzijds stuwde 
de terugval van het nominale bbp (-4,5%) de ratio van de sociale uitkeringen nog 
verder omhoog. 
 
In 2021 nam de ratio van de sociale uitkeringen van de SZ terug af (-1,77 procentpunt 
bbp) tot 18,83% bbp, een niveau dat weliswaar hoger is dan vóór het uitbreken van de 
coronacrisis. De sterke toename van het nominale bbp in 2021 (+11,0%) duwde de ratio 
van de sociale uitkeringen naar beneden (gunstig noemereffect). Het noemereffect 
maskeert het feit dat sommige sociale uitkeringen in absolute cijfers een toename 
kenden in 2021, terwijl andere sociale uitkeringen ook effectief in absolute cijfers 
daalden. 
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Uitgedrukt in % bbp, kenden alle sociale uitkeringen een daling. De grootste daling 
werd opgetekend bij de werkloosheidsuitkeringen (-1,01 procentpunt bbp), gevolgd 
door de pensioenen (-0,57 procentpunt bbp), de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
(-0,09 procentpunt bbp), de brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen (-0,07 
procentpunt bbp), de overige sociale uitkeringen (-0,02 procentpunt bbp) en de 
uitgaven voor gezondheidszorg (-0,01 procentpunt bbp). 
 

Tabel 25  
De door de SZ betaalde sociale uitkeringen (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
(*) Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt bij de rubriek van de 

werkloosheidsuitgaven geboekt in de NR. 
 
Na de piek die de uitgaven voor werkloosheid en het overbruggingsrecht voor 
zelfstandigen in 2020 lieten optekenen (2,80% bbp), liepen ze in 2021 met 1,01 
procentpunt bbp terug tot een niveau van 1,79% bbp. Het herstel van de economie met 
een reële bbp-groei van 6,2% in 2021 vertaalde zich in een vrij dynamische 
arbeidsmarkt in 2021. Het gemiddelde maandelijkse aantal werkzoekende 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW-WZ) daalde in 2021 met 5,2% ten 
opzichte van 2020 54 (zie Tabel 61 in bijlage 3.4). De neerwaartse trend van vóór het 
uitbreken van de coronacrisis is hiermee hervat. 
 

 
54  In verhouding tot de omvang van de crisis en de mate waarin de economische activiteit beperkt 

werd, bleef de toename van het aantal UVW-WZ in 2020 eerder beperkt. Het stelsel van tijdelijke 
werkloosheid en het moratorium op faillissementen zijn twee maatregelen die de werknemers 
tegen ontslag beschermd hebben. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021

Pensioenen 7,98% 8,07% 8,13% 8,15% 8,90% 8,33% -0,57% 3,9%
Gezondheidszorg 5,91% 5,87% 5,91% 5,94% 6,14% 6,13% -0,01% 10,8%
Ziekte en invaliditeit 1,82% 1,85% 1,91% 1,96% 2,20% 2,11% -0,09% 6,6%
Werkloosheid en overbruggingsrecht (*) 1,33% 1,20% 1,09% 0,99% 2,80% 1,79% -1,01% -29,0%
Brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen 0,48% 0,43% 0,39% 0,32% 0,29% 0,22% -0,07% -16,9%
Overige sociale uitkeringen (incl. Zorgfonds) 0,29% 0,27% 0,26% 0,24% 0,27% 0,25% -0,02% 2,4%

Totaal sociale uitkeringen 17,82% 17,68% 17,69% 17,61% 20,60% 18,83% -1,77% 1,5%

p.m. Pensioenen GO 10,18% 10,28% 10,32% 10,30% 11,21% 10,46% -0,75% 3,6%
p.m. Gezondheidszorg GO 6,66% 6,63% 6,67% 6,71% 6,96% 6,96% 0,00% 11,1%
p.m. Gezinsbijslagen GO 1,48% 1,46% 1,44% 1,44% 1,54% 1,44% -0,10% 3,8%
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De coronapandemie kende in 2021 nieuwe golven, maar onder meer door een betere 
kennis van het virus en betere beschermingsmiddelen werden minder activiteiten 
geschorst dan in 2020. Desondanks bleven bepaalde bedrijven en sectoren verplicht 
om hun activiteiten te verminderen of tijdelijk te staken. Het stelsel van de tijdelijke 
werkloosheid bleef ook in 2021 als buffer dienen tegen het risico op massaal jobverlies 
ten gevolge van de crisis. Voor zelfstandigen werd ook een buffer tegen de crisis 
voorzien in 2020 en 2021 door een versoepeling van het overbruggingsrecht. In het 
geval van een verplichte sluiting of een aanzienlijke omzetdaling hadden 
zelfstandigen die sociale bijdragen betaalden in België, recht op een uitkering 55. 
 
Uitgedrukt in % bbp, daalden de pensioenuitgaven bij de SZ in 2021 met 0,57 
procentpunt bbp tot 8,33% bbp. Die daling is het gevolg van het gunstige noemereffect. 
De nominale groei van het bbp (+11,0%) overtrof immers de nominale groei van de 
pensioenen (+3,9%) in 2021. Ten opzichte van 2016 stegen de pensioenuitgaven echter 
met 0,34 procentpunt bbp. De toename van het aantal begunstigden (zie Tabel 61 in 
bijlage 3.4) is het gevolg van de vergrijzing van de bevolking en van het hogere aandeel 
vrouwen dat een eigen pensioen krijgt. Vanaf 2021 worden bovendien de 
minimumpensioenen geleidelijk verhoogd 56. 
 
Ook de daling van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (ZIV) met 0,09 procentpunt 
bbp in 2021 vloeit voort uit het noemereffect, waarbij de nominale groei van de ZIV-
uitkeringen (+6,6%) lager was dan de nominale bbp-groei (+11,0%). Over de volledige 
periode 2016-2021 was er een toename van de ZIV-uitkeringen met 0,26 procentpunt 
bbp, tot een niveau van 2,11% bbp in 2021. Door de genomen maatregelen op het vlak 
van de pensioenen en het werkloosheidsstelsel in de voorbije jaren zijn er 
verschuivingen geweest tussen de sociale uitkeringsstelsels. Daarnaast spelen de 
vergrijzing van de bevolking, de evolutie van de arbeidsmarkt en de toename van 
bepaalde ziektebeelden, zoals depressies en burnouts, een rol. 
 

 
55  Er werd in 2020 voor 4,2 miljard euro aan uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid door corona en 

voor 3,4 miljard euro aan overbruggingsrecht voor zelfstandigen uitgegeven. In 2021 bedroegen de 
uitgaven voor de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen door corona 2,0 miljard euro en voor het 
overbruggingsrecht voor zelfstandigen 2,1 miljard euro. 

56  De geraamde nettokost van de geleidelijke verhoging van het minimumpensioen voor de drie 
stelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) bedraagt 193 miljoen euro (0,04% bbp) in 2021 
(Algemene Toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 
2021, De Kamer, DOC 55 1576/001, p.15). 
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De uitkeringen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, 
voormalige brugpensioenen), loopbaanonderbreking en tijdskrediet (deel SZ) 
daalden in 2021 met 0,07 procentpunt bbp. Het aantal vrijgestelde personen in het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) bleef verder dalen in 2021 (-33,1%), 
enerzijds door de striktere reglementering die de instroom doet afnemen, en 
anderzijds door de grotere instroom naar het pensioenstelsel wegens de vergrijzing. 
Dat fenomeen werd nog versterkt door het feit dat een vervroegd pensioen vanaf 2019 
mogelijk werd voor SWT’ers. In 2021 bedroeg het aantal SWT’ers minder dan een 
vierde van het aantal SWT’ers in 2016 (zie Tabel 61 in bijlage 3.4). 
 
Het aantal uitkeringstrekkers voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische 
verloven 57 (zie Tabel 61 in bijlage 3.4) daalde terug in 2021, nadat er in 2020 een 
tijdelijke toename was. Door de strikter geworden toelatingsvoorwaarden voor het 
tijdskrediet (privésector) daalde het aantal nieuwe uitkeringstrekkers sterk sinds 2015. 
Ten opzichte van 2016 liep ook het aantal uitkeringstrekkers voor 
loopbaanonderbreking (overheidssector) fors terug. Bij de thematische verloven is er 
wel een stijgende trend van het aantal uitkeringstrekkers in de afgelopen jaren. Vooral 
het stelsel van het ouderschapsverlof is in opmars. In 2020 zorgde het corona-
ouderschapsverlof, dat van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020 van toepassing 
was, voor een sterke tijdelijke impuls aan het stelsel van ouderschapsverlof. Het aantal 
uitkeringstrekkers in dat stelsel daalde in 2021 ten opzichte van 2020, door het 
wegvallen van die tijdelijke regeling van het corona-ouderschapsverlof, maar kende 
wel een stijging ten opzichte van de jaren vóór 2020. 
 
De gezondheidszorguitgaven bleven in 2021, uitgedrukt in % bbp, vrijwel op 
hetzelfde hoge niveau als in 2020 (-0,01 procentpunt bbp tot 6,13% bbp), ondanks het 
sterke noemereffect. In 2021 hernamen de activiteiten in de sector van de 
gezondheidszorg, nadat er in 2020 niet-dringende medische behandelingen uitgesteld 
werden als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast werden in 2021 nog steeds extra 
middelen vrijgemaakt om de gezondheidscrisis te beheren, en de herfinanciering van 
de geestelijke gezondheidszorg werd volledig operationeel vanaf 2021. Merk tot slot 
nog op dat de reële groeinorm voor de gezondheidszorg in de periode 2016-2021 op 
jaarbasis 1,5% bedroeg 58. 
 

 
57  De thematische verloven omvatten het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het 

verlof voor palliatieve zorgen. Vanaf 1 oktober 2019 trad daarnaast het verlof voor erkende 
mantelzorgers in werking. Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om, na erkenning door het 
ziekenfonds, een uitkeringsaanvraag in te dienen voor het verlof voor mantelzorg. 

58  Die reële groeinorm voor de gezondheidszorg zal vanaf 2022 verhoogd worden tot 2,5% per jaar. 
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De evolutie ten opzichte van het voorgaande jaar, uitgedrukt in procentpunt bbp, van 
de belangrijkste sociale uitkeringen van de Gezamenlijke Overheid wordt 
weergegeven in Grafiek 14. Merk op dat het noemereffect sterk speelde in 2020 en 2021. 
De terugval van het nominale bbp in 2020 (-4,5%) versterkte de stijging van de ratio’s 
van de sociale uitkeringen. Daarentegen drukte de sterke heropleving van het 
nominale bbp in 2021 (+11,0%) de ratio’s van de sociale uitkeringen neerwaarts in dat 
jaar. 
 

Grafiek 14 
Evolutie van de sociale uitkeringen t.o.v. het voorgaande jaar (in % bbp) 

 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van INR, NBB. 
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1.4 Budgettaire evolutie van Entiteit II 

1.4.1 Een globaal beeld aan de hand van de geconsolideerde rekening van 
Entiteit II 

Entiteit II omvat zowel de subsector van de Gemeenschappen en Gewesten als de 
subsector van de Lokale Overheden. De geconsolideerde rekening van Entiteit II 
wordt weergegeven in Tabel 26 hieronder, terwijl de rekening van het geheel van de 
Gemeenschappen en Gewesten opgenomen is in deel 1.4.2, en de rekening van het 
geheel van de Lokale Overheden in deel 1.4.4. Het deel 1.4.3 bevat de rekeningen van 
de individuele gemeenschappen en gewesten. 
 
In ESR-termen bedroeg het nominale vorderingensaldo van Entiteit II -1,8% bbp 59. 
Ten opzichte van 2020 is dit een verbetering met 0,3 procentpunt bbp, maar het 
vorderingensaldo van Entiteit II blijft wel veel slechter dan vóór het uitbreken van de 
coronacrisis (-1,5 procentpunt bbp ten opzichte van 2019). De forse verslechtering van 
het vorderingensaldo van Entiteit II in 2020 en het gedeeltelijke herstel in 2021 is toe te 
schrijven aan de evolutie van het vorderingensaldo van het geheel van de 
Gemeenschappen en de Gewesten (zie deel 1.4.2). Het vorderingensaldo van de Lokale 
Overheden bleef tussen 2019 en 2021 vrij stabiel tussen 0,0% bbp en 0,1% bbp (zie deel 
1.4.4). 
 

Tabel 26  
Rekening van Entiteit II (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 

 
59  Het vorderingensaldo van Entiteit II volgens de voorschottenbenadering inzake gewestelijke PB 

(HRF-optiek) bedroeg -1,6% bbp in 2021. Dit was een verbetering met 0,7 procentpunt bbp ten 
opzichte van 2020. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale ontvangsten 24,2% 24,2% 23,9% 23,7% 24,2% 22,9% -1,3% 5,2%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 12,0% 11,9% 11,9% 11,8% 11,8% 11,6% -0,2% 9,0%
Eigen ontvangsten 12,2% 12,3% 11,9% 11,9% 12,4% 11,3% -1,1% 1,6%
   Fiscale en parafiscale 7,3% 7,4% 7,0% 7,1% 7,4% 6,6% -0,8% -0,4%
   Niet-fiscale 4,8% 4,9% 4,9% 4,8% 5,0% 4,7% -0,3% 4,6%

Primaire uitgaven 23,6% 23,6% 24,2% 23,7% 26,0% 24,4% -1,6% 4,2%
Finale primaire uitgaven 23,6% 23,5% 23,8% 23,7% 26,0% 24,4% -1,6% 4,2%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 90,0%

Primair saldo 0,5% 0,7% -0,3% 0,0% -1,8% -1,5% 0,3%

Rentelasten 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 5,3%

Vorderingensaldo 0,3% 0,4% -0,6% -0,3% -2,1% -1,8% 0,3%

One shot vaststelling definitieve autonomiefactor (AF) -0,4%
Vorderingensaldo exclusief one shot AF 0,3% 0,4% -0,2% -0,3% -2,1% -1,8% 0,3%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering -0,1% -0,1% 0,0% -0,1% -0,2% 0,2% 0,4%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) 0,2% 0,3% -0,6% -0,3% -2,3% -1,6% 0,7%
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De totale ontvangsten van Entiteit II stegen in absolute cijfers (+5,2% op jaarbasis) 
minder snel dan het nominale bbp (+11,0%) in 2021. Daardoor daalde de ratio van de 
totale ontvangsten tot 22,9% bbp (-1,3 procentpunt bbp), het laagste niveau in de 
beschouwde periode 2016-2021. De daling van de ratio van de eigen ontvangsten van 
Entiteit II (-1,1 procentpunt bbp) was sterker dan de daling van de ratio van de 
ontvangen overdrachten afkomstig van Entiteit I (-0,2 procentpunt bbp). 
 
De ratio van de primaire uitgaven van Entiteit II nam met 1,6 procentpunt bbp af in 
2021 tot 24,4% bbp, nadat die ratio in 2020 fors toegenomen was (+2,3 procentpunt bbp 
tot 26,0% bbp). De daling van de primaire uitgavenratio valt volledig toe te schrijven 
aan de afname van de ratio van de finale primaire uitgaven. De groei van de finale 
primaire uitgaven in absolute cijfers (+4,2% op jaarbasis) was immers lager dan de 
nominale bbp-groei (+11,0%) in 2021. Met een niveau van 24,4% bbp bleven de finale 
primaire uitgaven van Entiteit II echter hoger dan vóór de coronacrisis. De 
overdrachten van Entiteit II aan Entiteit I bleven beperkt. 
 
De daling van de primaire uitgavenratio van Entiteit II (-1,6 procentpunt bbp) was 
groter dan de daling van de totale ontvangstenratio van Entiteit II (-1,3 procentpunt 
bbp), waardoor het primair saldo (+0,3 procentpunt bbp) verbeterde in 2021. Het 
primair saldo van Entiteit II blijft echter negatief (-1,8% bbp) en doet het hiermee 
slechter dan vóór het uitbreken van de coronacrisis. De ratio van de rentelasten kende 
een zeer beperkte daling. 
 
 

1.4.2 Budgettaire evolutie van het geheel van Gemeenschappen en 
Gewesten 

1.4.2.1 Globaal beeld aan de hand van de geconsolideerde rekening van 
Gemeenschappen en Gewesten 

De rekening van het geheel van de Gemeenschappen en de Gewesten (G&G) 
vertoonde in 2021 een vorderingentekort van 1,84% bbp in ESR-termen 60. Hoewel dit 
een verbetering met 0,38 procentpunt bbp is ten opzichte van 2020, blijft het tekort van 
de G&G in historisch perspectief hoog. 
 
 

 
60  Wanneer het vorderingensaldo van de G&G volgens de voorschottenbenadering inzake 

gewestelijke PB (HRF-optiek) beschouwd wordt, bedroeg het tekort in 2021 1,67% bbp, wat een 
verbetering is met 0,78 procentpunt bbp ten opzichte van 2020. Het verschil tussen de opbrengst 
van de gewestelijke PB in het ESR 2010 en de opbrengst van de gewestelijke PB volgens de 
voorschottenbenadering (HRF-optiek) wordt toegelicht in het deel 1.1.2, en de impact per jaar voor 
de gewesten wordt weergegeven in Tabel 4 in dat deel. 
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Tabel 27  
Rekening van de Gemeenschappen en de Gewesten (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
In absolute cijfers was de groei van de totale ontvangsten van de G&G op jaarbasis 
(+6,6%) en de groei van de primaire uitgaven (+5,1%) lager dan de nominale bbp-groei 
(+11,0%) in 2021. Uitgedrukt in % bbp was er dus zowel een daling van de totale 
ontvangsten (-0,78 procentpunt bbp) als een daling van de primaire uitgaven van de 
G&G (-1,15 procentpunt bbp), waarbij de daling van de primaire uitgaven de afname 
van de totale ontvangsten overtrof. 
 
Bij de ontvangsten was de daling het sterkst bij de eigen ontvangsten van de G&G 
(-0,65 procentpunt bbp), die onder het pre-crisisniveau uitkwamen in 2021. De ratio 
van de eigen fiscale en parafiscale ontvangsten liep terug met 0,49 procentpunt bbp 
(zie Tabel 28) en de eigen niet-fiscale ontvangsten met 0,16 procentpunt bbp. De 
overdrachten die de G&G ontvangen van andere overheden daalden met 0,13 
procentpunt bbp (zie Tabel 29). 
 
De ratio van de finale primaire uitgaven van de G&G kende in 2021 een sterke afname 
(-1,03 procentpunt bbp, zie Tabel 30), maar bleef historisch hoog. De overdrachten van 
de G&G aan andere overheden liepen terug met 0,13 procentpunt bbp in 2021 (zie 
Tabel 31). De rentelasten kenden tot slot nog een beperkte vermindering (-0,01 
procentpunt bbp). 
 
De ratio van de eigen fiscale en parafiscale ontvangsten van de G&G is in 2021 
gedaald met 0,49 procentpunt bbp tot 4,70% bbp (zie Tabel 28).  
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale ontvangsten 19,56% 19,62% 19,42% 19,21% 19,45% 18,67% -0,78% 6,6%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 11,17% 11,09% 11,07% 10,91% 10,83% 10,70% -0,13% 9,8%
Eigen ontvangsten 8,39% 8,53% 8,35% 8,29% 8,61% 7,96% -0,65% 2,6%
   Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten 5,13% 5,18% 4,97% 4,98% 5,19% 4,70% -0,49% 0,5%
   Eigen niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 3,26% 3,35% 3,38% 3,32% 3,43% 3,26% -0,16% 5,8%

Primaire uitgaven 19,26% 19,18% 19,62% 19,20% 21,42% 20,27% -1,15% 5,1%
Finale primaire uitgaven 16,79% 16,69% 16,79% 16,82% 18,75% 17,72% -1,03% 5,0%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 2,46% 2,48% 2,83% 2,38% 2,67% 2,54% -0,13% 5,7%

Primair saldo 0,30% 0,44% -0,20% 0,01% -1,97% -1,60% 0,37%

Rentelasten 0,26% 0,25% 0,24% 0,24% 0,25% 0,24% -0,01% 7,0%

Vorderingensaldo 0,04% 0,18% -0,44% -0,24% -2,22% -1,84% 0,38%

One shot vaststelling definitieve autonomiefactor (AF) -0,35%
Vorderingensaldo exclusief one shot AF 0,04% 0,18% -0,09% -0,24% -2,22% -1,84% 0,38%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering -0,07% -0,11% -0,03% -0,06% -0,22% 0,17% 0,39%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) -0,03% 0,07% -0,46% -0,30% -2,45% -1,67% 0,78%
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De ratio van de directe belastingen nam in 2021 af met 0,55 procentpunt bbp. Na een 
versnelling van het inkohieringsritme van de personenbelasting in 2020, was er in 2021 
een vertraging van dat inkohieringsritme.  Hierdoor was er een terugval in de 
opbrengsten uit de gewestelijke PB (-0,53 procentpunt bbp of een nominale krimp met 
13,5% op jaarbasis) op basis van de kohieren. De gevolgen van de COVID-19-crisis op 
de opcentiemen zijn voor het eerst merkbaar in het begrotingsjaar 2021 (inkomstenjaar 
2020), maar de automatische stabilisatoren en de genomen maatregelen hebben de 
impact evenwel verzacht. De opbrengst van de verkeersbelasting op de gezinnen (-0,02 
procentpunt bbp in 2021), die niet door de coronacrisis beïnvloed werd, bleef in 
absolute cijfers vrij stabiel in de periode 2016-2021. 
 
De ratio van de indirecte belastingen van de G&G liet in 2021 een beperkte daling (-0,01 
procentpunt bbp) optekenen. De registratierechten (+0,09 procentpunt bbp) stegen 
omwille van het hogere aantal transacties op de vastgoedmarkt in 2021 en de gestegen 
vastgoedprijzen. De toename van de ratio van de registratierechten volstond evenwel 
niet helemaal om de daling van de ratio van de overige indirecte belastingen (-0,10 
procentpunt bbp) in 2021 te compenseren. Een aantal gewestelijke belastingen 61, 
waarvan de opbrengst door de coronacrisis getroffen werd, bleef nog onder het pre-
crisisniveau. 
 
De ratio van de kapitaalbelastingen kende een stijging in 2021 (+0,07 procentpunt bbp). 
Zowel de successierechten (+0,05 procentpunt bbp en +22,3% nominale groei), die 
hoger lagen omwille van de oversterfte tijdens de pandemie, als de schenkingsrechten 
(+0,02 procentpunt bbp en +28,8% nominale groei) tekenden sterke groeicijfers op.  
 
 

 
61  Onder meer de belasting op de inverkeerstelling, de belasting op de spelen en weddenschappen, 

de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en gewestelijke belastingen op vervuiling. 
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Tabel 28  
Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten van de G&G (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De door de G&G ontvangen overdrachten van andere overheden (+9,8%) namen in 
2021 in absolute cijfers trager toe dan het nominale bbp (+11,0%) waardoor de ratio 
van de door de G&G ontvangen overdrachten in dat jaar daalde met 0,13 procentpunt 
bbp tot 10,70% bbp (zie Tabel 29). De door de G&G ontvangen overdrachten zijn 
voornamelijk afkomstig van de Federale Overheid. Daarnaast wordt er in het ESR een 
fictieve inkomensoverdracht van de Sociale Zekerheid aan de G&G geboekt ter 
compensatie van het feit dat de pensioenen van de voormalige ambtenaren van de 
G&G in het ESR als finale primaire uitgaven van de G&G geboekt worden, zelfs al 
wordt de werkelijke financiering door Entiteit I verzekerd. De door de G&G 
ontvangen overdrachten van de Federale Overheid worden grotendeels bepaald op 
basis van de Bijzondere Financieringswet (BFW). 
 
Afgezien van de impact van de demografische parameters en van de jaarlijks 
variërende verdeelsleutels (onder meer in functie van de in de betrokken entiteit 
gelokaliseerde ontvangsten van de federale personenbelasting), evolueren de BFW-
overdrachten jaarlijks in functie van de inflatie 62 en, al dan niet gedeeltelijk, in functie 
van de reële bbp-groei. In het deel 1.4.2.2 wordt dieper ingegaan op de impact van de 
doorrekening van de economische groei in de BFW-overdrachten aan de G&G in 2020 
en 2021. 
 

 
62  Gemeten als de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de 

consumptieprijzen. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021

Directe belastingen (gezinnen) 2,57% 2,56% 2,37% 2,41% 2,64% 2,09% -0,55% -12,1%
   Gewestelijke PB (kohieren) 2,30% 2,29% 2,12% 2,17% 2,39% 1,86% -0,53% -13,5%
   Verkeersbelasting gezinnen 0,25% 0,25% 0,25% 0,24% 0,25% 0,23% -0,02% 1,5%
   Overige directe belastingen (o.a. kijk- en luistergeld WG) 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%

Indirecte belastingen 1,83% 1,87% 1,84% 1,90% 1,84% 1,83% -0,01% 10,6%
   Registratierechten 0,91% 0,94% 0,94% 0,99% 0,93% 1,02% 0,09% 21,9%
   Vlaamse energieheffing 0,07% 0,12% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% -1,9%
   Overige indirecte belastingen 0,85% 0,80% 0,85% 0,87% 0,87% 0,78% -0,10% -1,2%

Kapitaalbelastingen 0,68% 0,70% 0,71% 0,62% 0,65% 0,73% 0,07% 23,5%
   Successierechten 0,55% 0,57% 0,58% 0,50% 0,53% 0,58% 0,05% 22,3%
   Schenkingsrechten 0,13% 0,14% 0,11% 0,11% 0,12% 0,14% 0,02% 28,8%
   Fiscale regularisatie 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 32,5%

Werkelijke sociale premies 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 0,00% 1,4%

Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten G&G 5,13% 5,18% 4,97% 4,98% 5,19% 4,70% -0,49% 0,5%
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Tabel 29  
Door de G&G ontvangen overdrachten van andere overheden (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
(*) De uitgaven voor ambtenarenpensioenen (vooral in het onderwijs) van de G&G die effectief 

ten laste zijn van Entiteit I door wettelijke regelingen, worden in het ESR 2010 aangerekend 
als finale primaire uitgaven van de G&G (en niet van Entiteit I). Om het vorderingensaldo niet 
te beïnvloeden, heeft dit in de NR als boekhoudkundige tegenpost een overeenkomstige 
toegerekende lopende overdracht afkomstig van Entiteit I voor de G&G. 

 
De ratio van de finale primaire uitgaven van de G&G daalde in 2021 met 1,03 
procentpunt bbp (zie Tabel 30). Met een niveau van 17,72% bbp blijft die evenwel 
beduidend hoger dan vóór de pandemie. Van de verschillende primaire 
uitgavencategorieën van de G&G vertoonde enkel de ratio van de finale 
kapitaaluitgaven (+0,27 procentpunt bbp) een toename in 2021. De overige finale 
primaire uitgavencategorieën vertoonden, uitgedrukt in % bbp, een daling in 2021, 
hierbij geholpen door het noemereffect, maar hun respectievelijke niveaus bleven 
echter hoger dan in de periode 2016-2019. De finale primaire uitgaven van de G&G 
stegen in 2020 voornamelijk door de steunmaatregelen die de G&G genomen hebben 
in het kader van de coronacrisis. Ook in 2021 hebben de G&G nog steunmaatregelen 
genomen, zij het in mindere mate (zie bijlage 3.2). 
 
De sterkste daling deed zich voor bij de ratio van de bezoldigingen (-0,45 procentpunt 
bbp). De nominale groei van de bezoldigingen (+3,1%) was een stuk lager dan de 
nominale bbp-groei (+11,0%) in 2021. Als gevolg van de automatische indexering 
werden de ambtenarenlonen in 2021 in oktober met 2% verhoogd, nadat ze de vorige 
keer in april 2020 verhoogd werden 63. Het onderwijs kende in 2021 wel een toename 
van de werkgelegenheid, zowel door aanwervingen voor bijkomende ondersteuning 
van de leerlingen als door de noodzaak om personeel met ziekteverlof of in 
quarantaine te vervangen. 
 

 
63  Als gevolg van de overschrijding van de spilindex worden de lonen van het overheidspersoneel 2 

maanden nadien aangepast aan de gestegen levensduurte. De overschrijding van de spilindex 
vond plaats in februari 2020, in augustus 2021 en december 2021. De overschrijding in december 
2021 deed de lonen van het overheidspersoneel pas in februari 2022 opnieuw met 2% stijgen en 
had bijgevolg geen impact op het begrotingsjaar 2021.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021

Dotatie "federale PB" (Gemeenschappen + Gewesten) 3,22% 3,14% 3,15% 3,10% 3,05% 3,01% -0,04% 9,6%
Dotatie "btw" (Gemeenschappen) 3,63% 3,65% 3,65% 3,59% 3,42% 3,50% 0,09% 13,8%
Overige ontvangen overdrachten (*) 4,31% 4,31% 4,28% 4,22% 4,36% 4,19% -0,17% 6,7%

Ontvangen overdrachten van andere overheden 11,17% 11,09% 11,07% 10,91% 10,83% 10,70% -0,13% 9,8%

p.m. Financiering pensioenen G&G door Entiteit I (*) 1,27% 1,29% 1,27% 1,26% 1,35% 1,24% -0,11% 1,9%
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De evolutie van de aankopen van goederen en diensten en de sociale uitkeringen in 
natura werd in 2020 en 2021 onder meer beïnvloed door de genomen maatregelen om 
de gezondheidscrisis te bedwingen (zie bijlage 3.2). Hiertoe maakten de G&G 
specifieke middelen vrij in verband met hun bevoegdheden op dat vlak, zoals 
bijvoorbeeld voor de contactopsporing. De nominale groei van de sociale uitkeringen 
in geld van de G&G (+3,9%), die zowel door demografische factoren als door genomen 
maatregelen bepaald wordt, lag in 2021 min of meer in lijn met de gemiddelde 
nominale groei van de afgelopen jaren. 
 
Door het afbouwen van de coronasteunmaatregelen daalden de overige finale 
primaire uitgaven van de G&G, zowel uitgedrukt in % bbp (-0,30 procentpunt bbp), 
als in absolute cijfers (-19,3%) in 2021. De inkomensoverdrachten van de G&G aan de 
gezinnen daalden met 0,14 procentpunt bbp in 2021, nadat ze in 2020 met 0,23 
procentpunt bbp gestegen waren als gevolg van diverse inkomensondersteunende 
maatregelen. De inkomensoverdrachten van de G&G aan de instellingen zonder 
winstoogmerk (IZW’s) stegen in 2020 met 0,06 procentpunt bbp tot 0,43% bbp door 
verleende compensaties voor inkomensdalingen, en ze bleven op dat niveau in 2021. 
In 2020 kenden de G&G voor het eerst inkomensoverdrachten toe aan bedrijven (0,33% 
bbp), maar die liepen in 2021 terug tot 0,20% bbp (-0,15 procentpunt bbp). Ook onder 
de rubriek van de subsidies aan bedrijven (+0,26 procentpunt bbp in 2020 en -0,20 
procentpunt bbp in 2021) werden in de NR bepaalde coronagerelateerde 
steunmaatregelen aan het bedrijfsleven geboekt. De gewesten kenden bijvoorbeeld een 
schadevergoeding toe aan een groot deel van de zelfstandigen en bedrijven die door 
de lockdowns werden getroffen, en een bijzondere compensatie voor de zwaarst 
getroffen sectoren. In vergelijking met 2020 was er in 2021 bijna een halvering van de 
steun van de G&G aan de ondernemingen en zelfstandigen (zie bijlage 3.2). 
 
De toename van de ratio van de finale kapitaaluitgaven van de G&G (+0,27 
procentpunt bbp) in 2021 is volledig toe te schrijven aan de stijging van de overige 
kapitaaluitgaven (+0,28 procentpunt bbp). De kapitaaloverdrachten aan de gezinnen 
en bedrijven namen voornamelijk toe als gevolg van de steun om de slachtoffers van 
de overstromingen in juli 2021 te vergoeden 64. De ratio van de bruto-investeringen 
van de G&G kende daarentegen een lichte daling (-0,02 procentpunt bbp) in 2021, 
omwille van het noemereffect. Met een niveau van 1,38% bbp zijn de bruto-
investeringen van de G&G wel hoger dan in de jaren 2016-2019. 
 

 
64  De aanrekening aan het Waals Gewest bedraagt ongeveer 1,28 miljard euro of 0,25% bbp in 2021. 
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Tabel 30  
Finale primaire uitgaven van de G&G (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
(*) De loonkostensubsidies (gerichte sociale bijdrageverminderingen voor doelgroepen via het 

arbeidsmarktbeleid) worden in het ESR 2010 geboekt als primaire uitgaven. 
(**) De uitgaven voor ambtenarenpensioenen (vooral in het onderwijs) van de G&G die effectief 

ten laste zijn van Entiteit I door wettelijke regelingen, worden in het ESR 2010 aangerekend 
als finale primaire uitgaven van de G&G (en niet van Entiteit I). Om het vorderingensaldo niet 
te beïnvloeden, heeft dit in de NR als boekhoudkundige tegenpost een overeenkomstige 
toegerekende lopende overdracht afkomstig van Entiteit I voor de G&G. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021

Bezoldigingen 5,75% 5,82% 5,77% 5,80% 6,27% 5,83% -0,45% 3,1%
   Lonen 3,87% 3,92% 3,89% 3,94% 4,29% 4,00% -0,30% 3,4%
   Sociale premies t.l.v. de werkgevers 1,88% 1,90% 1,88% 1,86% 1,98% 1,83% -0,15% 2,6%

Aankopen van goederen en diensten 1,83% 1,84% 1,87% 1,89% 1,97% 1,93% -0,04% 8,7%

Subsidies aan bedrijven 2,05% 2,01% 1,98% 2,00% 2,26% 2,06% -0,20% 1,4%
   w.o. loonkostensubsidies (*) 0,33% 0,32% 0,31% 0,31% 0,29% 0,25% -0,04% -3,2%

Sociale uitkeringen 4,88% 4,88% 4,89% 4,88% 5,27% 4,95% -0,31% 4,5%
   Sociale uitkeringen in natura 1,68% 1,68% 1,71% 1,68% 1,80% 1,72% -0,09% 5,7%
      Gezondheidszorg 0,73% 0,74% 0,74% 0,75% 0,80% 0,74% -0,06% 2,8%
      Overige sociale uitkeringen in natura 0,95% 0,95% 0,97% 0,93% 1,00% 0,98% -0,03% 8,0%
   Sociale uitkeringen in geld 3,20% 3,20% 3,18% 3,19% 3,46% 3,24% -0,22% 3,9%
   Gezinsbijslagen 1,48% 1,46% 1,44% 1,44% 1,54% 1,44% -0,10% 3,8%
   Pensioenen 1,31% 1,32% 1,31% 1,28% 1,37% 1,26% -0,11% 2,3%
   Zorgverzekering en uitkeringen handicap 0,20% 0,20% 0,21% 0,20% 0,17% 0,18% 0,00% 12,4%
   Loopbaanonderbreking en tijdskrediet 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% -13,9%
   Overige sociale uitkeringen in geld 0,17% 0,18% 0,21% 0,25% 0,36% 0,35% -0,01% 7,4%

Kapitaaluitgaven 1,81% 1,70% 1,81% 1,79% 1,90% 2,17% 0,27% 26,7%
   Bruto-investeringen in vaste activa 1,33% 1,26% 1,35% 1,35% 1,39% 1,38% -0,02% 9,8%
   Overige kapitaaluitgaven 0,48% 0,44% 0,47% 0,44% 0,51% 0,79% 0,28% 73,0%

Overige finale primaire uitgaven 0,48% 0,44% 0,46% 0,46% 1,09% 0,79% -0,30% -19,3%

Finale primaire uitgaven 16,79% 16,69% 16,79% 16,82% 18,75% 17,72% -1,03% 5,0%

p.m. Financiering pensioenen G&G door Entiteit I (**) 1,27% 1,29% 1,27% 1,26% 1,35% 1,24% -0,11% 1,9%
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De overdrachten van de G&G aan andere overheden daalden in 2021 met 0,13 
procentpunt bbp (zie Tabel 31). Die daling is volledig toe te schrijven aan de 
afgenomen overdrachten aan de Lokale Overheden (-0,13 procentpunt bbp). Sinds 
2019 zijn de inkomensoverdrachten van de G&G aan Entiteit I zeer klein geworden. 
Doordat de gemeenschappen de dienst van de gezinsbijslagen vanaf 2019 65 
overgenomen hebben, is de overdracht van de gemeenschappen voor de 
beheerskosten van Famifed weggevallen. Merk op dat er in 2018 een uitzonderlijke 
kapitaaloverdracht van 0,35% bbp gebeurde door de G&G aan Entiteit I. De afrekening 
voor de vaststelling van de definitieve autonomiefactor werd immers in de nationale 
rekeningen volledig in het jaar 2018 geboekt als een kapitaaloverdracht van de 
gewesten aan de Federale Overheid. 
 
De overdrachten aan de Lokale Overheden (LO) maken het leeuwendeel uit van de 
door de G&G overgemaakte overdrachten aan andere overheden. Deze overdrachten 
kenden in 2020 een piek van 2,67% bbp, waarna ze in 2021 terugliepen tot 2,53% bbp 
(-0,13 procentpunt bbp), wat wel nog hoger is dan vóór het uitbreken van de 
coronacrisis. Uitgedrukt in % bbp, namen de inkomensoverdrachten aan de LO af met 
0,15 procentpunt bbp tot 2,37% bbp in 2021, terwijl de kapitaaloverdrachten stegen 
met 0,02 procentpunt bbp tot 0,16% bbp. Die kapitaaloverdrachten bestaan bijna 
uitsluitend uit investeringsbijdragen 66. Tussen 2017 en 2020 daalden de 
investeringsbijdragen aan de LO jaar na jaar in absolute cijfers, maar in 2021 kwam een 
eind aan deze trend (+23,8%). Bij de investeringsbijdragen is ook de hulp door het 
Waalse Gewest aan de LO inbegrepen voor de heropbouw van de publieke 
infrastructuur die verwoest werd door de overstromingen van juli 2021 (zie ook deel 
1.4.4). 
 
Hoewel de inkomensoverdrachten aan de LO terugliepen in 2021 bleven ze met een 
niveau van 2,37% bbp hoger dan vóór de coronacrisis. De overdrachten met betrekking 
tot de Gemeentefondsen werden niet door de coronacrisis beïnvloed en bleven vrijwel 
stabiel in % bbp. In 2020 ontvingen de LO bijkomende toelagen en subsidies van de 
G&G, waaronder extra ondersteuning voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, de 
financiering van bijkomende sociale uitgaven inzake armoedebestrijding, zorg en 
scholen, en toelagen voor de organisatie van de vaccinatiecentra. Ook in 2021 
ontvingen de LO nog bijkomende toelagen en subsidies van de G&G in het kader van 
de coronamaatregelen. De inkomensoverdrachten aan de LO werden in 2021 
bovendien verhoogd met de hulp die het Waals Gewest toekende aan zijn LO die 
getroffen werden door de overstromingen van juli 2021 voor onder meer onderdak 
voor de getroffen gezinnen, opruiming en schoonmaak (zie ook deel 1.4.4). 

 
65  De Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap hebben de dienst 

van de gezinsbijslagen overgenomen van Famifed sinds 2019. De overname door de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gebeurde in 2020. 

66  In 2018 was er een eenmalige andere kapitaaloverdracht aan de LO geweest van 0,02% bbp voor 
schuldovernames van gemeenten in het Vlaams Gewest. 
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Tabel 31  

Door de G&G overgemaakte overdrachten aan andere overheden (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
 

1.4.2.2 Impact van de doorrekening in 2020-2021 van de inflatie en de 
economische groei in de federale transfers naar de deelstaten 

Ten gevolge van de uitbraak van de coranapandemie begin 2020 en recentelijk de 
Russische invasie in Oekraïne, verloopt de raming van de macro-economische 
indicatoren (inflatie en reële bbp-groei), die in de federale transfers naar de 
deelgebieden worden doorgerekend, de laatste jaren telkens tegen een achtergrond 
van bijzonder onzekere en volatiele economische omstandigheden. 
 
Dat heeft tot gevolg dat er grote verschillen optreden tussen de geraamde parameters 
en de uiteindelijke realisaties die slechts na afloop van het begrotingsjaar in kwestie 
gekend zijn. De definitieve waarden van de inflatie en reële bbp-groei kunnen 
bijgevolg slechts in de transfers worden verrekend bij wijze van afrekeningssaldo 
tijdens het jaar volgend op het begrotingsjaar. 
 
Zoals blijkt uit onderstaande tabel heeft dat in 2020 en 2021 aanleiding gegeven tot 
omvangrijke afrekeningssaldi op het niveau van de federale transfers bedoeld in de 
Bijzondere Financieringswet, die naast de impact van de parameters mede de evolutie 
van die transfers heeft bepaald. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021

Overdrachten aan Entiteit I 0,05% 0,05% 0,40% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 115,0%
   Inkomensoverdrachten aan Entiteit I 0,05% 0,05% 0,05% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 106,1%
   Kapitaaloverdrachten aan Entiteit I 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 383,3%

Overdrachten aan de Lokale Overheden 2,42% 2,44% 2,43% 2,37% 2,67% 2,53% -0,13% 5,6%
   Inkomensoverdrachten aan de LO 2,24% 2,26% 2,26% 2,23% 2,52% 2,37% -0,15% 4,5%
   Kapitaaloverdrachten aan de LO 0,17% 0,17% 0,17% 0,14% 0,14% 0,16% 0,02% 23,8%

Door de G&G overgemaakte overdrachten 2,46% 2,48% 2,83% 2,38% 2,67% 2,54% -0,13% 5,7%



94 
 

De in de Bijzondere Financieringswet bedoelde transfers 67 – gevormd door 
overdrachten van ontvangsten van federale personenbelasting en BTW, de 
overdachten omwille van de door de zesde staatshervorming overgehevelde 
bevoegdheden en een reeks diverse overdrachten – worden jaarlijks, afgezien van de 
impact van de demografische parameters en de jaarlijks variërende verdeelsleutels 68, 
onder meer aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer 
van de consumptieprijzen en voor het merendeel van de overdrachten aan de reële 
groei van het bbp die veelal slechts gedeeltelijk wordt doorgerekend om redenen van 
bijdrage van de deelgebieden aan de saneringsinspanningen en de ten laste neming 
van de oplopende vergrijzingskosten. 
 

Tabel 32  
Impact van de afrekeningssaldi op de federale transfers naar de deelgebieden  

in 2020 en 2021 

 
Bron:  Eigen berekeningen HRF-secretariaat. 
 
De BFW-overdrachten 2020 – samengesteld zoals aangegeven in bovenstaande tabel - 
werden afgeleid op basis van: 

- een inflatiepercentage geraamd op 0,80% en een reële bbp-groei van -10,60% 
(hetzij een nominale groei van -9,9%); 

- een zeer gering afrekeningssaldo 2019 van -0,0006% bbp (-2,9 miljoen euro). 
 

 
67  De overdrachten federale personenbelasting en btw stemmen overeen met deze opgenomen in 

Tabel 29. De budgettaire overdrachten bepaald in de BFW zijn beperkt tot 1/ de dotaties die 
verband houden met de door de Zesde Staatshervorming doorgevoerde 
bevoegdheidsoverheveling naar de gemeenschappen en de GGC en 2/ de diverse kleinere dotaties 
aan zowel gewesten als gemeenschappen. Die budgettaire overdrachten zijn beperkter dan de notie 
“overige ontvangen overdrachten” in Tabel 29 omdat deze laatste onder meer de fictief 
toegerekende ambtenarenpensioenen bevatten. 

68  Onder meer in functie van de in de betrokken deelgebieden gelokaliseerde ontvangsten van de 
federale personenbelasting en demografische verdeelsleutels. 

parameters

BC DEF verschil BC DEF verschil BC DEF verschil

ICP 1,60 1,44 -0,16 0,80 0,74 -0,06 1,30 2,44 1,14
reële groei bbp 1,30 1,40 0,10 -10,60 -6,20 4,40 4,10 6,10 2,00

EB 07.02.2019

afrekeningsssaldi              
(% bbp)

federale PB -0,0061% 0,0757% 0,0849%
gewesten -0,0042% 0,0348% 0,0355%

gemeenschappen -0,0019% 0,0409% 0,0494%
btw (gem.) -0,0002% 0,1357% 0,0924%
dotaties zesde SHV (gem.) 0,0058% 0,0481% 0,0561%
diverse dotaties -0,00015% 0,0007% 0,0013%

gewesten -0,00011% 0,0006% 0,0010%
gemeenschappen -0,00004% 0,0001% 0,0003%

totaal overdrachten BFW -0,0006% 0,2602% 0,2346%

van 2019 met impact op 2020 van 2020 met impact op 2021 van 2021 met impact op 2022

EB 05.06.2020 EB 11.02.2021 EB 17.02.2022

2019 2020 2021
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Zij noteerden in 2020 een daling in nominale termen van 6,4% tegenover het 
voorgaande jaar terwijl het bbp uitgedrukt in lopende prijzen daalde met 4,5%. Het 
aandeel van de BFW-overdrachten in procenten van het bbp daalde dan ook met 0,19 
procentpunten 69. 
 
Gegeven de slechts partiële doorrekening van de reële bbp-groei in de transfers zou 
men in geval van negatieve groeicijfers verwachten dat de transfers gunstiger 
evolueren dan het bbp. Dat was in 2020 niet het geval, de nominale daling van de 
overdrachten (-6,4%) was sterker dan de evolutie van het bbp in lopende prijzen 
(-4,5%), voornamelijk omdat de doorgerekende geraamde reële bbp-groei voor 2020 
fors negatiever was dan de gerealiseerde groei (-10,60% ten opzichte van -6,20% 70), en 
het verschil tussen beide niet in 2020 maar slechts in 2021 de transfers beïnvloedde via 
het afrekeningssaldo 2020. 
 
Voor de evolutie van de BFW-overdrachten 2021 wordt verwezen naar onderstaande 
tabel. Zij werden bepaald op basis van: 

- een inflatiepercentage geraamd op 1,30% en een reële bbp-groei van 4,10% 
(hetzij een nominale groei van 5,5%); 

- een omvangrijk positief afrekeningssaldo 2020 van 0,26% bbp (1.3919,8 miljoen 
euro). 

 
De overdrachten kenden in 2021 een stijging in nominale termen van 10,3% tegenover 
het voorgaande jaar, terwijl het bbp uitgedrukt in lopende prijzen toenam met 11,0%. 
Het aandeel van de BFW-overdrachten in procenten van het bbp daalde bijgevolg met 
0,07 procentpunt. 
 

 
69  Zie verslag van de Afdeling van juli 2021, tabel 30 “Federale overdrachten uit de BFW 2019-2020) 

maar herrekend op basis van de reeks “bbp in lopende prijzen” gepubliceerd door het INR op 
20.04.2022 (zie Tabel 3). 

70  Definitief groeicijfer zoals bedoeld in de BFW en weerhouden in voormelde economische begroting 
van februari 2021. 
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De nominale stijging van de overdrachten (+10,3%) is iets zwakker dan de evolutie van 
het bbp in lopende prijzen (+11,0%), en dat is te wijten aan het feit dat de partiële 
doorrekening van de reële bbp-groei in de transfers in 2021 ietwat wordt 
gecompenseerd door het sterk positieve afrekeningssaldo van het voorgaande jaar. 
Het feit dat – in tegenstelling tot 2020 - de doorgerekende geraamde reële bbp-groei 
voor 2021 lager was dan de gerealiseerde groei (+4,10% ten opzichte van +6,10% 71) en 
de doorgerekende geraamde inflatie voor 2021 ook lager was dan de gerealiseerde 
waarde (1,30% ten opzichte van 2,44%) speelde dan weer in de andere richting. Dat 
verschil in groei- en inflatiecijfers vertaalt zicht in een sterk positief afrekeningssaldo 
2021 van 0,23% bbp maar dat beïnvloedt slechts de overdrachten in 2022 en nog niet 
in 2021. 
 

 
71  Definitief groeicijfer zoals bedoeld in de BFW en weerhouden in voormelde economische begroting 

van februari 2022. 
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Tabel 33:  Federale overdrachten uit de BFW 2020-2021 

 
(*) Exclusief de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting (gewestelijke PB art. 

5/1 tot 5/8, BFW), de gewestelijke belastingen art. 3 tot 5, BFW voor zover deze nog door de 
federale overheid worden geïnd) en de verkeersboeten (art. 2bis, BFW). 

(**) Rekening houdende met de inhouding op de dotatie "gezondheidszorgen" van de negatieve 
uitkomst van het toegewezen gedeelte federale PB. 

Bron:  Eigen berekeningen HRF-secretariaat. 

federale PB btw totaal
dotaties zesde 

SHV
diverse dotaties totaal

2020

Vlaams Gewest 0,5010% 0,5010% 0,0110% 0,0110% 0,5120%
Waals Gewest 0,5618% 0,5618% 0,0023% 0,0023% 0,5641%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,2363% 0,2363% 0,0761% 0,0761% 0,3124%
Totaal Gewesten 1,2991% 1,2991% 0,0894% 0,0894% 1,3885%

Vlaamse Gemeenschap 1,1776% 1,9579% 3,1354% 1,5430% 0,0103% 1,5533% 4,6887%
Franse Gemeenschap 0,5456% 1,4398% 1,9853% 0,8019% 0,0182% 0,8201% 2,8054%
Duitstalige Gemeenschap 0,0150% 0,0175% 0,0325% 0,0189% 0,0000% 0,0189% 0,0513%
Franse Gemeenschapscommissie 0,0139% 0,0139% 0,0139%
Vlaamse Gemeenschapscommissie 0,0035% 0,0035% 0,0035%
Gemeenschappelijke Gem. Comm. (**) 0,0000% 0,0000% 0,2618% 0,2618% 0,2618%
Totaal Gem. en Gem. Commissies 1,7554% 3,4151% 5,1706% 2,6255% 0,0285% 2,6540% 7,8246%

Totaal Vlaamse Gew + Gem 1,6786% 1,9579% 3,6364% 1,5430% 0,0213% 1,5643% 5,2008%

Totaal deelstaatgebieden 3,0546% 3,4151% 6,4697% 2,6255% 0,1178% 2,7434% 9,2131%

2021

Vlaams Gewest 0,4939% 0,4939% 0,0101% 0,0101% 0,5040%
Waals Gewest 0,5573% 0,5573% 0,0030% 0,0030% 0,5602%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,2318% 0,2318% 0,0712% 0,0712% 0,3030%
Totaal Gewesten 1,2830% 1,2830% 0,0842% 0,0842% 1,3672%

Vlaamse Gemeenschap 1,1648% 2,0102% 3,1751% 1,4909% 0,0096% 1,5004% 4,6755%
Franse Gemeenschap 0,5332% 1,4723% 2,0055% 0,7659% 0,0167% 0,7826% 2,7881%
Duitstalige Gemeenschap 0,0155% 0,0181% 0,0335% 0,0180% 0,0000% 0,0180% 0,0516%
Franse Gemeenschapscommissie 0,0144% 0,0144% 0,0144%
Vlaamse Gemeenschapscommissie 0,0036% 0,0036% 0,0036%
Gemeenschappelijke Gem. Comm. 0,0000% 0,0000% 0,2468% 0,2468% 0,2468%
Totaal Gem. en Gem. Commissies 1,7315% 3,5006% 5,2321% 2,5215% 0,0263% 2,5478% 7,7800%

Totaal Vlaamse Gew + Gem 1,6588% 2,0102% 3,6690% 1,4909% 0,0196% 1,5105% 5,1795%

Totaal deelstaatgebieden 3,0145% 3,5006% 6,5151% 2,5215% 0,1105% 2,6320% 9,1471%

Δ 2021 - 2020 (p.p. bbp)

Vlaams Gewest -0,0071 -0,0071 -0,0010 -0,0010 -0,0080
Waals Gewest -0,0046 -0,0046 0,0007 0,0007 -0,0039
Brussels Hoofdstedelijk Gewest -0,0045 -0,0045 -0,0049 -0,0049 -0,0094
Totaal Gewesten -0,0162 -0,0162 -0,0052 -0,0052 -0,0213

Vlaamse Gemeenschap -0,0128 0,0524 0,0396 -0,0522 -0,0007 -0,0529 -0,0132
Franse Gemeenschap -0,0124 0,0326 0,0202 -0,0360 -0,0015 -0,0375 -0,0173
Duitstalige Gemeenschap 0,0005 0,0006 0,0011 -0,0009 0,0000 -0,0009 0,0002
Franse Gemeenschapscommissie 0,0005 0,0005 0,0005
Vlaamse Gemeenschapscommissie 0,0001 0,0001 0,0001
Gemeenschappelijke Gem. Comm. 0,0000 0,0000 -0,0150 -0,0150 -0,0150
Totaal Gem. en Gem. Commissies -0,0239 0,0855 0,0616 -0,1040 -0,0022 -0,1062 -0,0446

Totaal Vlaams Gew + Gem -0,0198 0,0524 0,0326 -0,0522 -0,0017 -0,0538 -0,0213

Totaal deelstaatgebieden -0,0401 0,0855 0,0454 -0,1040 -0,0074 -0,1114 -0,0660

p.m. nominale groei (%) in 2021

Vlaams Gewest 9,5% 9,5% 1,3% 1,3% 9,3%
Waals Gewest 10,1% 10,1% 44,0% 44,0% 10,3%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8,9% 8,9% 3,9% 3,9% 7,7%
Totaal Gewesten 9,7% 9,7% 4,6% 4,6% 9,3%

Vlaamse Gemeenschap 9,8% 14,0% 12,5% 7,3% 3,6% 7,3% 10,7%
Franse Gemeenschap 8,5% 13,6% 12,2% 6,1% 1,8% 6,0% 10,4%
Duitstalige Gemeenschap 15,0% 14,6% 14,8% 5,9% 0,8% 5,9% 11,5%
Franse Gemeenschapscommissie 15,4% 15,4% 15,4%
Vlaamse Gemeenschapscommissie 15,5% 15,5% 15,5%
Gemeenschappelijke Gem. Comm. 4,7% 4,7% 4,7%
Totaal Gem. en Gem. Commissies 9,5% 13,8% 12,4% 6,7% 2,5% 6,6% 10,4%

Totaal Vlaams Gew + Gem 9,7% 14,0% 12,0% 7,3% 2,4% 7,2% 10,6%

Totaal deelstaatgebieden 9,6% 13,8% 11,8% 6,7% 4,1% 6,5% 10,3%

p.m. nominale groei bbp (%) in 2021

p.m. nominale groei (%) in 2021

11,0%

budgettaire overdrachten  bepaald in BFW             
(ten laste van AUB)

totale 
overdrachten 

BFW (*)

2020

Δ 2021 - 2020 (p.p. bbp)

% bbp                                                  
(tenzij anders vermeld)

ontvangen overdrachten van fiscale ontvangsten 
bepaald in BFW                                               

(voorafname op ontvangsten)
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1.4.3 Budgettaire evolutie van de individuele deelstaatgebieden 

1.4.3.1 Vlaamse Gemeenschap 
Het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap (VG) liet een forse 
verbetering met 0,56 procentpunt bbp (+2 220,6 miljoen euro) optekenen in 2021. 
Desondanks bleef dat saldo (-0,63% bbp of -3 206,3 miljoen euro) nog steeds negatief 
en onder het niveau van vóór het uitbreken van de coronacrisis. Het primair saldo van 
de VG verbeterde in 2021 met 0,55 procentpunt bbp, en de rentelasten daalden met 
0,01 procentpunt bbp. De verbetering van het primaire saldo valt toe te schrijven aan 
de daling van de primaire uitgavenratio (-0,93 procentpunt bbp), die de afname van 
de totale ontvangstenratio (-0,38 procentpunt bbp) overtrof. 
 

Tabel 34  
Rekening van de Vlaamse Gemeenschap (in % bbp, tenzij anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De totale ontvangsten van de VG stegen in absolute cijfers met 7,3% in 2021, maar in 
verhouding tot het bbp, dat een nominale groei van 11,0% kende, betekende dit een 
daling van de totale ontvangstenratio met 0,38 procentpunt bbp tot 11,02% bbp, het 
laagste niveau in de periode 2016-2021. Het noemereffect speelde vooral voor de eigen 
ontvangsten, die in absolute cijfers toenamen met 3,9%, maar in % bbp daalden met 
0,34 procentpunt bbp. 
 

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 11,24% 11,52% 11,30% 11,28% 11,40% 11,02% -0,38% 7,3%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 6,26% 6,28% 6,28% 6,22% 6,17% 6,13% -0,04% 10,2%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 3,79% 3,79% 3,80% 3,76% 3,64% 3,67% 0,03% 12,0%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 2,47% 2,49% 2,47% 2,46% 2,53% 2,45% -0,08% 7,6%
  Eigen ontvangsten 4,98% 5,24% 5,03% 5,06% 5,23% 4,89% -0,34% 3,9%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 3,13% 3,31% 3,09% 3,15% 3,21% 2,95% -0,26% 2,1%
          w.o. gewestelijke PB (inkohieringen) 1,39% 1,52% 1,32% 1,39% 1,52% 1,23% -0,29% -10,0%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 1,85% 1,93% 1,93% 1,91% 2,01% 1,93% -0,08% 6,7%

Primaire uitgaven 11,14% 11,09% 11,35% 11,10% 12,49% 11,56% -0,93% 2,8%
  Finale primaire uitgaven 9,87% 9,81% 9,83% 9,87% 11,08% 10,27% -0,82% 2,9%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 1,27% 1,28% 1,52% 1,23% 1,41% 1,30% -0,11% 2,2%

Primair saldo 0,10% 0,43% -0,05% 0,18% -1,09% -0,54% 0,55%

Rentelasten 0,11% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% -0,01% 1,6%

Vorderingensaldo -0,01% 0,32% -0,15% 0,08% -1,19% -0,63% 0,56%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering 0,03% -0,14% 0,00% -0,06% -0,13% 0,06% 0,19%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) 0,02% 0,18% -0,15% 0,02% -1,32% -0,57% 0,75%

Bruto geconsolideerde schuld 4,65% 4,43% 4,32% 4,21% 5,88% 5,98% 0,11% 13,1%
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De eigen fiscale en parafiscale ontvangsten daalden met 0,26 procentpunt bbp. Bij de 
ontvangsten inzake de gewestelijke personenbelasting (inkohieringen) werd niet 
alleen een daling uitgedrukt in % bbp opgetekend (-0,29 procentpunt bbp), maar ook 
een terugval in absolute cijfers (-10,0%). De gewestelijke PB wordt uitsluitend via de 
kohieren geïnd, waardoor de gevolgen van de coronacrisis pas voor het eerst merkbaar 
werden in het begrotingsjaar 2021 (t+1). Bovendien was er in 2021 een trager 
inkohieringsritme van de personenbelasting terwijl er in 2020 daarentegen een 
versnelling van de inkohieringen opgetekend werd. De daling van de directe 
belastingen 72 (-0,30 procentpunt bbp) van de VG werd deels gecompenseerd door een 
toename van de indirecte belastingen 73 (+0,02 procentpunt bbp) en de 
kapitaalbelastingen (+0,03 procentpunt bbp). Meer bepaald werden er sterke nominale 
groeicijfers opgetekend bij de registratierechten (30,0% of +0,09 procentpunt bbp) 
omwille van de opleving van de vastgoedmarkt in 2021, bij de successierechten 74 
(+18,8% of +0,02 procentpunt bbp) en bij de schenkingsrechten (+21,4% of +0,01 
procentpunt bbp). 
 
De eigen niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten van de VG daalden ten slotte met 
0,08 procentpunt bbp tot 1,93% bbp, een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau van 
vóór de coronacrisis. 
 
De federale overdrachten uit de Bijzondere Financieringswet (BFW) maken het 
grootste deel 75 uit van de overdrachten die de VG ontvangt van andere overheden. De 
ontvangen overdrachten van andere overheden daalden met 0,04 procentpunt bbp. 
Het noemereffect is ook hier een belangrijke verklarende factor. De ontvangen 
overdrachten van fiscale ontvangsten 76 (+12,0%) stegen in absolute cijfers sneller dan 
het nominale bbp (+11,0%), waardoor zijn ratio een toename kende (+0,03 procentpunt 
bbp). Daarentegen bleef de nominale groei van de ontvangen budgettaire 
overdrachten (+7,6%) achter op de nominale bbp-groei, waardoor zijn ratio afnam 
(-0,08 procentpunt bbp). In het deel 1.4.2.2 wordt de impact van de doorrekening van 
de economische groei op de BFW-overdrachten toegelicht. 
 

 
72  Naast de gewestelijke PB bestaan de directe belastingen van de VG ook uit de verkeersbelasting op 

de gezinnen, die in 2021 daalde met 0,01 procentpunt bbp (in absolute cijfers +2,4%). 
73  Die toename, die door de stijging van de registratierechten veroorzaakt is, werd afgezwakt door 

een daling in verhouding tot het bbp van de overige indirecte belastingen, waaronder de 
milieuheffingen. 

74  Vlaamse erfbelasting. 
75  Daarnaast wordt er in het ESR een fictieve inkomensoverdracht van de Sociale Zekerheid aan de 

VG geboekt ter compensatie van het feit dat de pensioenen van de voormalige ambtenaren van de 
VG in het ESR als finale primaire uitgaven van de VG geboekt worden, zelfs al wordt de werkelijke 
financiering door de Sociale Zekerheid (Entiteit I) gefinancierd. In 2021 bedroeg deze fictieve 
inkomensoverdracht 0,76% bbp. 

76  Dit zijn de toegewezen gedeelten van de opbrengst van de federale personenbelasting en de btw. 
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De combinatie van coronasteunmaatregelen en de terugval van het nominale bbp had 
de primaire uitgavenratio van de VG in 2020 opgestuwd tot een recordhoogte van 
12,49% bbp. De sterke nominale bbp-groei en de terugloop van de coronagerelateerde 
uitgaven deed de primaire uitgavenratio terugvallen tot 11,56% bbp (-0,93 
procentpunt bbp) in 2021 (in absolute cijfers +2,8%), wat wel nog hoger is dan het 
niveau van vóór de coronacrisis. Die evolutie kwam het sterkst tot uiting bij de finale 
primaire uitgavenratio die daalde (-0,82 procentpunt bbp) in 2021 (in absolute cijfers 
+2,9%), maar nog steeds vrij hoog ligt (10,27% bbp). 
 
De budgettaire overdrachten van de VG aan andere overheden daalden, uitgedrukt in 
% bbp, met 0,11 procentpunt bbp tot 1,30% bbp in 2021, want hun nominale groei 
(+2,2%) was lager dan de nominale bbp-groei (+11,0%). Dat komt door de 
vermindering van de inkomensoverdrachten aan de Lokale Overheden met 0,11 
procentpunt bbp tot 1,21% bbp in 2021, nadat die in 2020 sterk gestegen waren (+0,17 
procentpunt bbp) tot een recordhoogte van 1,32% bbp. De investeringsbijdragen van 
de VG aan de Lokale Overheden en de inkomensoverdrachten van de VG aan de 
andere G&G (met name de Vlaamse Gemeenschapscommissie) bleven, uitgedrukt in 
% bbp, stabiel (zie ook Tabel 46 in deel 1.4.4). 
 
Nadat de geconsolideerde brutoschuldgraad van de VG vanaf 2014 geleidelijk 
teruggelopen was tot 4,21% bbp (20 138 miljoen euro) in 2019, klom hij tot 5,88% bbp 
(26 835 miljoen euro) in 2020. In 2021 steeg de Vlaamse schuldgraad verder tot 5,98% 
bbp (30 354 miljoen euro). Ten opzichte van 2019 is dit een verhoging met 1,77 
procentpunt bbp. 
 
 

1.4.3.2 Franse Gemeenschap 
Het vorderingensaldo van de Franse Gemeenschap (FG) verbeterde in 2021 met 0,16 
procentpunt bbp tot -0,17% bbp (-882,1 miljoen euro), nadat het in 2020, het jaar van 
het uitbreken van de coronapandemie, verslechterd was met 0,26 procentpunt bbp tot 
een dieptepunt van -0,34% bbp (-1 536,9 miljoen euro). De daling van de totale 
ontvangstenratio (-0,14 procentpunt bbp) in 2021 werd meer dan tenietgedaan door de 
afname van de primaire uitgavenratio (-0,30 procentpunt bbp), terwijl de rentelasten 
net als in de vorige jaren stabiel bleven op 0,03% bbp. 
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Tabel 35  
Rekening van de Franse Gemeenschap (in % bbp, tenzij anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De toename van de totale ontvangsten van de FG in absolute cijfers (+7,5%) bleef in 
2021 lager dan de nominale bbp-groei (+11,0%), waardoor de totale ontvangstenratio 
afnam met 0,14 procentpunt bbp tot 4,08% bbp, het laagste niveau sinds de Zesde 
Staatshervorming. Uitgedrukt in % bbp deed er zich een even grote daling (-0,07 
procentpunt bbp) voor bij zowel de overdrachten die de FG ontving van andere 
overheden als bij de eigen ontvangsten van de FG. Bij gebrek aan fiscale bevoegdheden 
op gemeenschapsniveau gaat het bij de eigen ontvangsten om niet-fiscale en niet-
parafiscale ontvangsten die uitkwamen op 0,73% bbp. 
 
De door de FG ontvangen overdrachten van andere overheden zijn hoofdzakelijk 77 
van de Federale Overheid afkomstig op basis van de Bijzondere Financieringswet 
(BFW). Binnen die ontvangen overdrachten deden zich tegengestelde evoluties voor: 
de ontvangen overdrachten van fiscale ontvangsten gingen erop vooruit met 0,02 
procentpunt bbp omdat zij een sterkere groei in absolute cijfers (+12,2%) kenden dan 
het nominale bbp (+11,0%), terwijl de ontvangen budgettaire overdrachten een daling 
kenden met 0,09 procentpunt bbp omdat zij trager (+4,1%) groeiden dan het nominale 
bbp. De impact van de doorrekening van de economische groei op de BFW-
overdrachten wordt in kaart gebracht in het deel 1.4.2.2. 
 

 
77  Daarnaast wordt er in het ESR een fictieve inkomensoverdracht van de Sociale Zekerheid aan de 

FG geboekt ter compensatie van het feit dat de pensioenen van de voormalige ambtenaren van de 
FG in het ESR als finale primaire uitgaven van de FG geboekt worden, zelfs al wordt de werkelijke 
financiering door de Sociale Zekerheid (Entiteit I) gefinancierd. In 2021 bedroeg deze fictieve 
inkomensoverdracht 0,45% bbp. 

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 4,35% 4,33% 4,28% 4,21% 4,22% 4,08% -0,14% 7,5%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 3,57% 3,56% 3,52% 3,46% 3,42% 3,35% -0,07% 8,8%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 2,15% 2,13% 2,12% 2,07% 1,99% 2,01% 0,02% 12,2%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 1,42% 1,42% 1,40% 1,38% 1,44% 1,35% -0,09% 4,1%
  Eigen ontvangsten 0,78% 0,78% 0,76% 0,75% 0,79% 0,73% -0,07% 1,8%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 0,78% 0,78% 0,76% 0,75% 0,79% 0,73% -0,07% 1,8%

Primaire uitgaven 4,33% 4,35% 4,30% 4,25% 4,52% 4,22% -0,30% 3,8%
  Finale primaire uitgaven 2,91% 2,94% 2,91% 2,89% 3,10% 2,89% -0,21% 3,5%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 1,42% 1,41% 1,39% 1,36% 1,42% 1,33% -0,09% 4,4%

Primair saldo 0,02% -0,02% -0,01% -0,04% -0,31% -0,14% 0,16%

Rentelasten 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 6,5%

Vorderingensaldo -0,02% -0,05% -0,05% -0,07% -0,34% -0,17% 0,16%

Bruto geconsolideerde schuld 1,71% 1,71% 1,76% 1,77% 2,17% 2,13% -0,04% 8,8%
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De daling van de primaire uitgavenratio (-0,30 procentpunt bbp) in 2021 maskeert een 
stijging van de primaire uitgaven van de FG in absolute cijfers (+3,8%) omwille van 
het noemereffect. De finale primaire uitgaven van de FG namen af met 0,21 
procentpunt bbp (in absolute cijfers +3,5%) en kwamen zo uit op 2,89% bbp, een niveau 
dat vergelijkbaar is met het niveau dat opgetekend werd vóór het uitbreken van de 
coronacrisis. Toch was er ook in 2021 nog een voortzetting van diverse 
steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. 
 
De budgettaire overdrachten van de FG aan andere overheden namen in 2021 af met 
0,09 procentpunt bbp (in absolute cijfers +4,4%) tot 1,33% bbp. Uitgedrukt in % bbp 
was er zowel een afname van de budgettaire overdrachten aan de Lokale Overheden 
(-0,04 procentpunt bbp) als van de budgettaire overdrachten aan de andere G&G (-0,05 
procentpunt bbp). Die laatste betreffen vooral overdrachten van de FG aan het Waals 
Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie. 
 
De geconsolideerde brutoschuld van de FG bedroeg 2,13% bbp (10 793 miljoen euro) 
in 2021, tegenover 2,17% bbp (9 923 miljoen euro) in 2020. Ten opzichte van 2016 is de 
schuldgraad van de FG verhoogd met 0,42 procentpunt bbp. 
 
 

1.4.3.3 Waals Gewest 
Het ESR-vorderingensaldo van het Waalse Gewest (WG) kende een forse 
verslechtering in 2020 (-0,30 procentpunt bbp) tot -0,40% bbp (-1 837,2 miljoen euro), 
onder invloed van de negatieve impact van de coronacrisis op de Waalse 
overheidsfinanciën. Hoewel de meeste andere deelgebieden 78 een verbetering van 
hun vorderingensaldo noteerden in 2021, werd het tekort van het WG nog groter in 
2021 (+0,33 procentpunt bbp). Het bereikte toen een nieuwe recordhoogte van 0,74% 
bbp (3 733,0 miljoen euro). De begroting van het WG werd in 2021 zwaar getroffen 
door de impact van de overstromingen van juli 2021. De rentelasten van het WG 
bleven stabiel op 0,09% bbp, maar het primair saldo verslechterde met 0,33 
procentpunt bbp door de combinatie van een vermindering van de totale 
ontvangstenratio (-0,20 procentpunt bbp) en een vermeerdering van de primaire 
uitgavenratio (+0,13 procentpunt bbp). 
 

 
78  Met uitzondering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat ook een, weliswaar kleinere, 

verslechtering van zijn overheidsfinanciën liet optekenen in 2021 (zie deel 1.4.3.4). 
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Tabel 36  
Rekening van het Waals Gewest (in % bbp, tenzij anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
Met een niveau van 2,98% bbp in 2021 bereikten de totale ontvangsten van het WG in 
verhouding tot het bbp hun laagste niveau uit de beschouwde periode 2016-2021. De 
groei van de totale ontvangsten van het WG (+4,0% in absolute cijfers) verliep in 2021 
een stuk trager dan de nominale bbp-groei (+11,0%), wat leidde tot een daling van de 
ratio (-0,20 procentpunt bbp). Die evolutie kwam het sterkst tot uiting bij de eigen 
ontvangsten van het WG (-0,16 procentpunt bbp), maar deed zich ook voor bij de door 
het WG ontvangen overdrachten van andere overheden (-0,04 procentpunt bbp). 
 
  

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 3,30% 3,16% 3,16% 3,10% 3,18% 2,98% -0,20% 4,0%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 1,57% 1,52% 1,51% 1,49% 1,49% 1,45% -0,04% 8,3%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 0,62% 0,58% 0,58% 0,58% 0,57% 0,56% -0,01% 9,9%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 0,95% 0,94% 0,92% 0,91% 0,92% 0,89% -0,03% 7,3%
  Eigen ontvangsten 1,73% 1,64% 1,65% 1,61% 1,69% 1,52% -0,16% 0,2%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 1,45% 1,35% 1,34% 1,33% 1,42% 1,25% -0,16% -1,7%
          w.o. gewestelijke PB (inkohieringen) 0,70% 0,58% 0,60% 0,60% 0,66% 0,47% -0,19% -20,9%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 0,28% 0,29% 0,31% 0,28% 0,27% 0,27% 0,00% 10,5%

Primaire uitgaven 3,19% 3,14% 3,23% 3,12% 3,49% 3,62% 0,13% 15,2%
  Finale primaire uitgaven 2,54% 2,50% 2,53% 2,53% 2,82% 2,95% 0,13% 16,2%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,65% 0,64% 0,70% 0,59% 0,67% 0,67% 0,00% 10,8%

Primair saldo 0,11% 0,02% -0,07% -0,02% -0,31% -0,64% -0,33%

Rentelasten 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,00% 13,9%

Vorderingensaldo 0,02% -0,06% -0,15% -0,10% -0,40% -0,74% -0,33%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering -0,07% 0,01% -0,01% -0,01% -0,07% 0,09% 0,16%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) -0,05% -0,04% -0,16% -0,11% -0,48% -0,65% -0,17%

Bruto geconsolideerde schuld 4,99% 4,81% 4,73% 4,85% 6,09% 6,21% 0,11% 13,1%
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Terwijl de eigen niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten van het WG stabiel bleven 
op 0,27% bbp (in absolute cijfers +10,5%), daalden de eigen fiscale en parafiscale 
ontvangsten van het WG in 2021 zowel in absolute cijfers (-1,7%), als in verhouding 
tot het bbp (-0,16 procentpunt bbp). Die evolutie is vooral het gevolg van de evolutie 
van de ontvangsten inzake de gewestelijke personenbelasting (inkohieringen), die in 
2021 in absolute cijfers daalden met 20,9%. Omdat de gewestelijke PB uitsluitend via 
de kohieren geïnd wordt, werd de economische terugval die gepaard ging met het 
uitbreken van de coronacrisis pas voor het eerst merkbaar in de ontvangsten van de 
gewestelijke PB in het begrotingsjaar 2021 (t+1). Bovendien vertraagde het 
inkohieringsritme van de personenbelasting in 2021. In verhouding tot het bbp komt 
dat neer op een afname van de opbrengst van de gewestelijke PB met 0,19 procentpunt 
bbp tot 0,47% bbp, het laagste niveau in de beschouwde periode 2016-2019. Dat werd 
slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de toename, uitgedrukt in % bbp, van de 
registratierechten (+0,02 procentpunt bbp, of +20,8% in absolute cijfers), onder invloed 
van de hausse op de vastgoedmarkt, en van de successierechten (+0,03 procentpunt 
bbp, of +30,1% in absolute cijfers). Ten slotte namen de overige gewestelijke 
belastingen en eigen regionale heffingen in verhouding tot het bbp af (in totaal -0,02 
procentpunt bbp). 
 
Bij de ontvangen overdrachten was de nominale groei van de overdrachten van fiscale 
ontvangsten (+9,9%) – dat zijn de toegewezen gedeelten van de federale 
personenbelasting uit de BFW – hoger dan de nominale groei van de ontvangen 
budgettaire overdrachten (+7,3%), maar nog steeds lager dan de nominale bbp-groei 
van 2021 (+11,0%). Uitgedrukt in % bbp, daalden de ontvangen overdrachten van 
fiscale ontvangsten met 0,01 procentpunt bbp en de ontvangen budgettaire 
overdrachten met 0,03 procentpunt bbp. Die budgettaire overdrachten bestaan voor 
het grootste deel uit de overdrachten uit het Sint-Emilie-akkoord die door de Franse 
Gemeenschap aan het Waalse Gewest worden toegekend omwille van de overheveling 
van de uitoefening van gemeenschapsbevoegdheden naar het gewest. In het deel 
1.4.2.2 wordt dieper ingegaan op de impact van de doorrekening van de economische 
groei op de BFW-overdrachten. 
 
De primaire uitgaven van het WG stegen in 2021 in absolute cijfers (+15,2%) sneller 
dan het nominale bbp (+11,0%), met een toename van de primaire uitgavenratio (+0,13 
procentpunt bbp) tot gevolg. De finale primaire uitgavenratio (+0,13 procentpunt bbp) 
bereikte een recordniveau van 2,95% bbp. De door het WG overgemaakte budgettaire 
overdrachten aan andere overheidsniveaus bleven in verhouding tot het bbp constant 
op 0,67% bbp. 
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Achter de forse stijging van de finale primaire uitgaven in 2021 gaan twee 
uiteenlopende evoluties schuil. Aan de ene kant nam de ratio van de lopende finale 
primaire uitgaven 79 (in totaal -0,17 procentpunt bbp) af door het noemereffect en de 
afbouw van de coronagerelateerde uitgaven. Aan de andere kant sprongen de finale 
kapitaaluitgaven van het WG echter met 0,30 procentpunt bbp (in absolute cijfers 
+129,9%) omhoog tot een nooit eerder gezien niveau (0,58% bbp). Dat is toe te schrijven 
aan de begrotingsimpact van de overstromingen van juli 2021. De uitgaven die 
voortvloeien uit de met de verzekeraars bereikte overeenkomst voor de 
schadeloosstelling van de door de overstromingen getroffen personen, bedragen 
ongeveer 1,28 miljard euro of 0,25% bbp in 2021, en daarnaast werden nog andere 
maatregelen genomen om de kosten en gevolgen van de overstromingen op te vangen, 
zoals investeringen voor de wederopbouw van de openbare infrastructuur. 
 
De budgettaire overdrachten van het WG aan andere overheden groeiden in 2021 in 
absolute cijfers (+10,8%) bijna even snel als het nominale bbp (+11,0%). Zij bestaan voor 
het grootste deel uit overdrachten aan de Lokale Overheden (LO). De overdrachten 
van het WG aan de LO werden in 2021 verhoogd met de hulp die het WG toekende 
aan zijn LO die getroffen werden door de overstromingen. 
 
Tot en met het jaar 2019 bleef het niveau van de bruto geconsolideerde schuldgraad 
van het WG steeds onder de 5% bbp. In 2020, het jaar van het uitbreken van de 
coronacrisis, maakte de schuldgraad een stevige sprong van 1,24 procentpunt om uit 
te komen op 6,09% bbp (27 832 miljoen euro). In 2021 groeide de Waalse schuld in 
absolute cijfers verder met 13,1% op jaarbasis (+0,11 procentpunt bbp) en bereikte zo 
een nieuwe recordhoogte van 6,21% bbp (31 488 miljoen euro). 
 
 

1.4.3.4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Het ESR-vorderingentekort van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG), dat in 
2020 opgelopen was tot 0,26% bbp (1 184,9 miljoen euro), nam nog verder toe tot een 
nieuwe recordhoogte van 0,31% bbp (1 547,9 miljoen euro) in 2021. Die evolutie is 
uitsluitend toe te schrijven aan de evolutie van het primaire saldo (-0,06 procentpunt 
bbp), want de rentelasten bleven net als in de voorbije jaren stabiel op 0,02% bbp. De 
nominale groei van zowel de totale ontvangsten van het BHG (+3,3%) als van de 
primaire uitgaven (+8,6%) lag onder de nominale bbp-groei (+11,0%) in 2021, waardoor 
hun ratio’s daalden. De daling van de totale ontvangstenratio (-0,08 procentpunt bbp) 
overtrof evenwel de afname van de primaire uitgavenratio (-0,03 procentpunt bbp). 
 

 
79  Dit is de som van de bezoldigingen, de aankopen van goederen en diensten, de subsidies aan 

bedrijven, de sociale uitkeringen en de inkomensoverdrachten aan andere sectoren. 
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Tabel 37  
Rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in % bbp, tenzij anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De daling van de totale ontvangstenratio van het BHG in 2021 vloeide vooral voort uit 
de afname van de eigen ontvangsten in verhouding tot het bbp (-0,06 procentpunt 
bbp). De achteruitgang van de ontvangen overdrachten vanwege andere overheden 
(-0,01 procentpunt bbp) was veel geringer. Bij de eigen ontvangsten van het BHG 
waren het met name de eigen fiscale en parafiscale ontvangsten (-0,07 procentpunt 
bbp) die voor de terugval zorgden. De niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 
(+0,01 procentpunt bbp) namen immers iets toe. 
 
  

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 1,12% 1,05% 1,10% 1,03% 1,10% 1,02% -0,08% 3,3%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 0,42% 0,38% 0,39% 0,37% 0,38% 0,36% -0,01% 7,2%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 0,25% 0,22% 0,23% 0,23% 0,23% 0,22% 0,00% 9,3%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 0,17% 0,15% 0,16% 0,14% 0,15% 0,14% -0,01% 3,9%
  Eigen ontvangsten 0,69% 0,67% 0,70% 0,66% 0,72% 0,65% -0,06% 1,2%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 0,54% 0,51% 0,53% 0,49% 0,56% 0,49% -0,07% -2,7%
          w.o. gewestelijke PB (inkohieringen) 0,21% 0,19% 0,19% 0,18% 0,21% 0,16% -0,05% -16,3%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 0,15% 0,16% 0,17% 0,17% 0,16% 0,16% 0,01% 15,0%

Primaire uitgaven 1,06% 1,07% 1,16% 1,16% 1,33% 1,30% -0,03% 8,6%
  Finale primaire uitgaven 0,78% 0,80% 0,86% 0,89% 0,97% 0,95% -0,02% 8,6%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,28% 0,27% 0,31% 0,27% 0,36% 0,35% -0,01% 8,6%

Primair saldo 0,06% -0,02% -0,07% -0,13% -0,24% -0,28% -0,05%

Rentelasten 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% 4,0%

Vorderingensaldo 0,04% -0,04% -0,09% -0,15% -0,26% -0,31% -0,04%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
p.m. Correctie voor voorschottenbenadering -0,03% 0,01% -0,01% 0,00% -0,02% 0,02% -0,04%
p.m. Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) 0,01% -0,03% -0,10% -0,15% -0,28% -0,28% -0,04%

Bruto geconsolideerde schuld 1,08% 1,10% 1,19% 1,34% 1,94% 1,88% -0,06% 7,7%
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De ontvangsten van het BHG inzake de gewestelijke personenbelasting 
(inkohieringen) kenden een nominale krimp van 16,3% in 2021 (-0,05 procentpunt 
bbp). Dit is het gevolg van de vertraging van het inkohieringsritme van de 
personenbelasting in 2021, nadat er in 2020 een versnelling was geweest, en van het 
feit dat de impact van de coronacrisis op de kohieren pas voor het eerst merkbaar werd 
in het begrotingsjaar 2021 (t+1). Er was ook een terugval bij de opbrengst van de 
registratierechten van het BHG in 2021 (-0,02 procentpunt bbp of -4,8% in absolute 
cijfers) na de uitzonderlijke opbrengst van de registratierechten in 2020. Bovendien 
daalde ook de opbrengst van de overige directe en indirecte belastingen 80 in 
verhouding tot het bbp (samen -0,01 procentpunt bbp). Daarentegen tekende het BHG 
in 2021 historisch hoge ontvangsten op uit de successierechten (+0,01 procentpunt bbp 
of nominaal +20,4%) en uit de schenkingsrechten (+0,01 procentpunt bbp of nominaal 
+69,6%). 
 
Bij de ontvangen overdrachten van andere overheden bleven de ontvangen 
overdrachten van fiscale ontvangsten – dit zijn de toegewezen gedeelten van de 
federale personenbelasting -, uitgedrukt in % bbp, quasi stabiel in 2021. De ontvangen 
budgettaire overdrachten (-0,01 procentpunt bbp) lieten een daling zien. Die 
budgettaire overdrachten bevatten onder meer diverse federale dotaties uit de BFW, 
met inbegrip van de dotaties die toegekend zijn omwille van de hoofdstedelijke en 
internationale functie van Brussel, maar daarnaast ook overdrachten vanwege de 
andere G&G en vanwege de Lokale Overheden. De impact van de doorrekening van 
de economische groei op de BFW-overdrachten wordt toegelicht in het deel 1.4.2.2. 
 
Bij de primaire uitgaven van het BHG merken we in 2021 een even grote nominale 
groei (+8,6% op jaarbasis) op van de finale primaire uitgaven en de budgettaire 
overdrachten van de BHG aan andere overheden. De ratio’s van de finale primaire 
uitgaven (-0,02 procentpunt bbp) en de overgemaakte budgettaire overdrachten (-0,01 
procentpunt bbp) lieten een vermindering zien, maar bleven historisch hoog. De finale 
kapitaaluitgaven 81 van het BHG kenden een vrij sterke toename in 2021, terwijl de 
coronasteunmaatregelen minder omvangrijk werden dan in 2020. 
 
De budgettaire overdrachten van het BHG aan andere overheden waren fors 
toegenomen in 2020 (+0,09 procentpunt bbp) tot een recordniveau van 0,36% bbp. In 
2021 liep die ratio iets terug (-0,01 procentpunt bbp), wat toe te schrijven is aan de 
achteruitgang van de budgettaire overdrachten aan de andere G&G (-0,02 procentpunt 
bbp). De budgettaire overdrachten van het BHG aan de Lokale Overdrachten namen 
daarentegen nog toe in 2021 (+0,01 procentpunt bbp). 
 

 
80  Het betreft hier onder meer de gewestelijke belastingen uit de BFW en eigen regionale heffingen 

zoals milieuheffingen. 
81  Die bestaan voornamelijk uit de bruto-investeringen en de investeringsbijdragen. 
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De bruto geconsolideerde schuldgraad van het BHG, die in 2020 opgeklommen was 
tot 1,94% bbp (8 858 miljoen euro), daalde in 2021 met 0,06 procentpunt bbp tot 1,88% 
bbp (9 538 miljoen euro), zijn op één na hoogste niveau ooit. In absolute cijfers kende 
de Brusselse schuld evenwel een verdere stijging met 7,7% in 2021. 
 
 

1.4.3.5 Duitstalige Gemeenschap 
Het vorderingentekort van de Duitstalige Gemeenschap (DG) verkleinde in 2021 met 
0,002 procentpunt bbp (3,4 miljoen euro) tot 0,009% bbp (47,9 miljoen euro). Aangezien 
de rentelasten in % bbp stabiel bleven op 0,001% bbp, evolueerde het primaire saldo 
(+0,002 procentpunt bbp) op dezelfde wijze als het vorderingensaldo. In 2021 was de 
nominale groei van de primaire uitgaven (+7,6%) lager dan de nominale groei van de 
totale ontvangsten (+9,3%), die op haar beurt lager was dan de nominale bbp-groei 
(+11,0%). Door het noemereffect was er een beperkte afname van de totale 
ontvangstenratio (-0,001 procentpunt bbp), die tenietgedaan werd door de wat grotere 
afname van de primaire uitgavenratio (-0,003 procentpunt bbp). 
 

Tabel 38  
Rekening van de Duitstalige Gemeenschap (in % bbp, tenzij anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 0,086% 0,087% 0,088% 0,089% 0,090% 0,088% -0,001% 9,3%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 0,076% 0,077% 0,077% 0,077% 0,078% 0,077% -0,001% 9,0%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 0,035% 0,035% 0,035% 0,034% 0,032% 0,034% 0,001% 14,8%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 0,041% 0,042% 0,042% 0,043% 0,046% 0,043% -0,003% 4,8%
  Eigen ontvangsten 0,010% 0,011% 0,011% 0,013% 0,012% 0,012% 0,000% 11,6%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 0,010% 0,011% 0,011% 0,013% 0,012% 0,012% 0,000% 11,6%

Primaire uitgaven 0,091% 0,093% 0,087% 0,092% 0,100% 0,097% -0,003% 7,6%
  Finale primaire uitgaven 0,074% 0,076% 0,072% 0,074% 0,082% 0,080% -0,002% 8,6%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,017% 0,017% 0,015% 0,018% 0,018% 0,017% -0,001% 2,8%

Primair saldo -0,005% -0,006% 0,001% -0,003% -0,010% -0,008% 0,002%

Rentelasten 0,001% 0,002% 0,001% 0,002% 0,001% 0,001% 0,000% 5,3%

Vorderingensaldo -0,006% -0,007% -0,001% -0,004% -0,011% -0,009% 0,002%

Bruto geconsolideerde schuld 0,082% 0,091% 0,091% 0,099% 0,123% 0,125% 0,002% 13,0%
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De totale ontvangstenratio van de DG in 2021 (0,088% bbp) ligt in lijn met de niveaus 
die in de voorbije jaren opgetekend werden. De overgedragen fiscale ontvangsten 
stegen in 2021 met 0,001 procentpunt bbp (+14,8% in absolute cijfers) onder invloed 
van de hogere federale toewijzingen van de federale personenbelasting en btw. De 
budgettaire overdrachten van andere overheden, die bestaan uit overdrachten vanuit 
het Waalse Gewest en federale dotaties in verband met de Zesde Staatshervorming, 
daalden met 0,003 procentpunt bbp. Die ontvangen budgettaire overdrachten kenden 
immers een lagere groei in absolute cijfers (+4,8%) dan het nominale bbp (+11,0%). Ten 
slotte bleven de eigen niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten van de DG stabiel op 
0,012% bbp. De Duitstalige Gemeenschap heeft geen fiscale bevoegdheden en 
ontvangt dus geen eigen fiscale en parafiscale ontvangsten. 
 
Ondanks de daling met 0,003 procentpunt bbp ten opzichte van 2020, bleef de primaire 
uitgavenratio van de DG (0,097% bbp) vrij hoog in 2021. Enkel in het jaar 2015 (0,109% 
bbp) en in het coronacrisisjaar 2020 (0,100% bbp) werd een hogere primaire 
uitgavenratio opgetekend. In absolute cijfers stegen de primaire uitgaven (+7,6%) nog 
in 2021, waarbij de finale primaire uitgaven (+8,6%) de sterkste nominale groei kenden 
en de overgemaakte (budgettaire) overdrachten aan andere overheden veel 
gematigder groeiden (+2,8% op jaarbasis). Die laatste categorie bestaan uitsluitend uit 
overdrachten aan de Lokale Overheden en kwamen in 2021 uit op 0,017% bbp (-0,001 
procentpunt bbp). De finale primaire uitgaven bereikten 0,080% bbp (-0,002 
procentpunt bbp), nadat ze in 2020 mede onder invloed van de verleende 
coronasteunmaatregelen opgeklommen waren tot 0,082% bbp 
 
Tot slot liep de geconsolideerde brutoschuld van de DG verder op tot een 
recordhoogte van 0,125% bbp (633 miljoen euro) in 2021. Ten opzichte van 2016 is dit 
een stijging met 0,042 procentpunt bbp (+ 279 miljoen euro). 
 
 

1.4.3.6 Franse Gemeenschapscommissie 
De Franse Gemeenschapscommissie (FGC) sloot het begrotingsjaar 2021 af met een 
quasi-evenwicht (0,000% bbp of +1,4 miljoen euro), nadat er in 2020 een 
vorderingentekort van 0,004% bbp (16,0 miljoen euro) werd opgetekend, wat een 
recordniveau was voor de FGC. De verbetering van zowel het vorderingensaldo als 
het primair saldo met 0,004 procentpunt bbp is toe te schrijven aan de daling van de 
primaire uitgavenratio (-0,013 procentpunt bbp) die sterker was dan de afname van de 
totale ontvangstenratio (-0,009 procentpunt bbp). 
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Tabel 39  
Rekening van de Franse Gemeenschapscommissie (in % bbp, tenzij anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De FGC wordt voornamelijk gefinancierd door de ontvangen overdrachten van de 
andere overheden. De ontvangen overdrachten van fiscale ontvangsten - dat is het 
door de Federale Overheid toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale 
personenbelasting (dotatie “federale PB”) - lieten een nominale groei optekenen van 
15,4%, maar bleven, uitgedrukt in % bbp, quasi stabiel op 0,014% bbp. De overige 
(budgettaire) ontvangen overdrachten zijn hoofdzakelijk afkomstig van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en van de Franse Gemeenschap. In het coronacrisisjaar 2020 
waren die budgettaire overdrachten fors opgelopen tot 0,111% bbp (+0,019 
procentpunt bbp). In 2021 kenden ze een kleine krimp in absolute cijfers (-0,2%), en 
een belangrijkere vermindering van de ratio in verhouding tot het bbp (-0,011 
procentpunt bbp) tot 0,100% bbp omwille van het noemereffect. De ontvangen 
budgettaire overdrachten blijven evenwel hoger dan vóór het uitbreken van de 
coronacrisis. De eigen ontvangsten van de FGC, die alleen uit niet-fiscale ontvangsten 
bestaan, stegen tot slot met 0,001 procentpunt bbp tot 0,004% bbp. 
 
De daling van de primaire uitgavenratio van de FGC vloeide voort uit de afname van 
de finale primaire uitgaven (-0,013 procentpunt bbp) in 2021. Mede onder impuls van 
de coronasteunmaatregelen hadden de finale primaire uitgaven een piek bereikt van 
0,131% bbp in 2020. De geleidelijke afbouw van de maatregelen en het noemereffect 
zorgden voor een lagere finale primaire uitgavenratio (0,117% bbp) in 2021, al bleef 
die nog iets boven het niveau van de jaren 2016-2019. De overgemaakte (budgettaire) 
overdrachten van de FGC, die uitsluitend uit overdrachten aan de Lokale Overheden 
bestaan, bleven beperkt tot 0,001% bbp. 
 
  

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 0,115% 0,114% 0,112% 0,110% 0,128% 0,119% -0,009% 2,8%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 0,110% 0,111% 0,109% 0,107% 0,125% 0,115% -0,011% 1,5%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 0,015% 0,015% 0,015% 0,015% 0,014% 0,014% 0,001% 15,4%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 0,095% 0,096% 0,095% 0,092% 0,111% 0,100% -0,011% -0,2%
  Eigen ontvangsten 0,005% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,001% 57,9%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 0,005% 0,003% 0,003% 0,003% 0,003% 0,004% 0,001% 57,9%

Primaire uitgaven 0,109% 0,111% 0,111% 0,112% 0,132% 0,118% -0,013% -0,2%
  Finale primaire uitgaven 0,108% 0,110% 0,109% 0,110% 0,131% 0,117% -0,013% -0,1%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,001% 0,001% 0,002% 0,002% 0,001% 0,001% 0,000% -8,9%

Primair saldo 0,006% 0,003% 0,001% -0,001% -0,004% 0,000% 0,004%

Rentelasten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

Vorderingensaldo 0,006% 0,003% 0,001% -0,002% -0,004% 0,000% 0,004%

Bruto geconsolideerde schuld 0,045% 0,043% 0,042% 0,040% 0,042% 0,037% -0,005% -1,1%
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De geconsolideerde brutoschuld van de FGC bedroeg 0,037% bbp (188 miljoen euro) 
in 2021, wat iets lager is dan in de jaren voordien. 
 
 

1.4.3.7 Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Voor het eerst sinds 2016 heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) opnieuw 
een (beperkt) vorderingenoverschot (+0,001% bbp of +5,5 miljoen euro) geboekt in 
2021. Wegens de negatieve begrotingsimpact van de coronapandemie was het 
vorderingentekort van de VGC tot een recordhoogte van 0,009% bbp (38,9 miljoen 
euro) opgelopen in 2020. In 2021 bedroeg de verbetering dus 0,010 procentpunt bbp 
(+44,4 miljoen euro) ten opzichte van 2020. 
 
De primaire uitgavenratio (-0,015 procentpunt bbp) kende in 2021 een grotere daling 
dan de totale ontvangstenratio (-0,005 procentpunt bbp), waardoor het primair saldo 
verbeterde (+0,010 procentpunt bbp). 
 

Tabel 40  
Rekening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie  

(in % bbp, tenzij anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 0,037% 0,037% 0,037% 0,036% 0,042% 0,037% -0,005% -2,5%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 0,035% 0,035% 0,035% 0,034% 0,040% 0,035% -0,005% -2,6%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,003% 0,004% 0,000% 15,5%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 0,031% 0,031% 0,031% 0,030% 0,036% 0,031% -0,005% -4,3%
  Eigen ontvangsten 0,002% 0,002% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% -1,9%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 0,002% 0,002% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% -1,9%

Primaire uitgaven 0,036% 0,037% 0,048% 0,039% 0,049% 0,035% -0,015% -22,4%
  Finale primaire uitgaven 0,035% 0,034% 0,043% 0,035% 0,045% 0,034% -0,011% -15,3%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,001% 0,003% 0,005% 0,004% 0,005% 0,000% -0,004% -92,3%

Primair saldo 0,001% 0,000% -0,011% -0,003% -0,007% 0,002% 0,010%

Rentelasten 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% 28,9%

Vorderingensaldo 0,000% -0,001% -0,011% -0,004% -0,009% 0,001% 0,010%

Bruto geconsolideerde schuld 0,011% 0,020% 0,020% 0,018% 0,028% 0,032% 0,004% 26,0%
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De totale ontvangsten van de VGC daalden in 2021 zowel in absolute cijfers (-2,5%) als 
uitgedrukt in % bbp (-0,005 procentpunt bbp). Ze kwamen zo uit op 0,037% bbp, wat 
vergelijkbaar is met het pre-crisisniveau. De belangrijkste financieringsbron van de 
VGC zijn de ontvangen overdrachten van andere overheden. Zij zijn hoofdzakelijk 
afkomstig van de andere G&G, namelijk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
van de Vlaamse Gemeenschap. De ratio van de ontvangen budgettaire overdrachten 
was in het crisisjaar 2020 opgelopen tot 0,036% bbp, en daalde in 2021 opnieuw tot 
0,031% bbp. De ontvangen overdrachten van fiscale ontvangsten – dat is het door de 
Federale Overheid toegewezen gedeelte van de opbrengst van de federale 
personenbelasting (dotatie “federale PB”) - lieten een nominale groei optekenen van 
15,5%, maar bleven, uitgedrukt in % bbp, quasi stabiel. Ten slotte noteerden de eigen 
niet-fiscale ontvangsten van de VGC in 2021 een nominale vermindering van 1,9%, en 
bleven die op een laag niveau van 0,002% bbp. 
 
De ratio van de primaire uitgaven van de VGC daalde in 2021 met 0,015 procentpunt 
bbp (nominaal -22,4%) tot 0,035% bbp, het laagste niveau in de beschouwde periode 
2016-2021. De finale primaire uitgaven (-0,011 procentpunt bbp en nominaal -15,3%) 
namen af door de afbouw van de coronasteunmaatregelen en door lagere 
investeringen dan in 2020. Daarnaast vielen de overgemaakte (kapitaal)overdrachten 
aan de andere G&G (-0,004 procentpunt bbp) terug tot een zeer laag niveau. 
 
Tot slot liep de geconsolideerde brutoschuld van de VGC in 2021 op met 0,004 
procentpunt bbp tot 0,032% bbp (160 miljoen euro), zijn hoogste niveau ooit. 
 
 

1.4.3.8 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
Met een niveau van 0,023% bbp (+115,0 miljoen euro) heeft de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC) het grootste vorderingenoverschot van alle 
deelgebieden geboekt in 2021. Dit is een verbetering met 0,029 procentpunt bbp (+145,0 
miljoen euro) ten opzichte van het jaar 2020. 
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Tabel 41  
Rekening van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (in % bbp, tenzij 

anders vermeld) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
Hoewel de totale ontvangsten van de GGC in absolute cijfers toenamen in 2021 
(+6,7%), daalde de ratio van de totale ontvangsten met 0,014 procentpunt bbp omwille 
van het noemereffect. De ratio van de primaire uitgaven daalde echter nog sneller 
(-0,043 procentpunt), waardoor er een verbetering van het primair saldo (+0,029 
procentpunt bbp) opgetekend werd. 
 
De totale ontvangsten van de GGC bereikten in 2020 een recordniveau van 0,361% bbp 
en bleven, ondanks de daling in % bbp, toch vrij hoog in 2021 (namelijk 0,346% bbp). 
De GGC wordt vooral gefinancierd door overdrachten die afkomstig zijn van andere 
overheden, dewelke, uitgedrukt in % bbp, daalden met 0,014 procentpunt bbp in 2021. 
De ontvangen overdrachten bestaan voornamelijk uit de federale dotaties voor de 
nieuwe bevoegdheden na de Zesde Staatshervorming. Daarnaast ontvangt de GGC 
gewestelijke dotaties van de andere G&G. De eigen niet-fiscale ontvangsten van de 
GGC blijven zeer beperkt (0,001% bbp). 
 
De daling van de primaire uitgaven van de GGC viel uitsluitend toe te schrijven aan 
de afname van de finale primaire uitgaven (-0,043 procentpunt bbp en een nominale 
krimp met 2,6%) in 2021. In 2020 hadden de finale primaire uitgaven van de GGC nog 
een recordhoogte van 0,345% bbp bereikt, onder invloed van de verleende 
coronasteunmaatregelen. De door de GGC aan andere overheden overgemaakte 
(budgettaire) overdrachten, die hoofdzakelijk uit inkomensoverdrachten aan de 
Lokale Overheden bestaan, bleven stabiel op 0,018% bbp in 2021. 
 
De geconsolideerde brutoschuld van de GGC is tot slot vrij beperkt in omvang (10 
miljoen euro of 0,002% bbp in 2021). 
 

ESR 2010 (tenzij anders vermeld)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Δ 2020-2021 
(in p.p.)

p.m. nominale 
groei (%) in 2021

Totale ontvangsten 0,301% 0,302% 0,302% 0,298% 0,361% 0,346% -0,014% 6,7%
  Ontvangen overdrachten van andere overheden 0,300% 0,301% 0,301% 0,297% 0,360% 0,346% -0,014% 6,7%
    Ontvangen overdrachten fiscale ontvangsten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
    Budgettaire overdrachten van andere overheden 0,300% 0,301% 0,301% 0,297% 0,360% 0,346% -0,014% 6,7%
  Eigen ontvangsten 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% -11,0%
    Fiscale en parafiscale eigen ontvangsten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
    Niet-fiscale en niet-parafiscale eigen ontvangsten 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,000% -11,0%

Primaire uitgaven 0,294% 0,293% 0,318% 0,295% 0,363% 0,320% -0,043% -2,1%
  Finale primaire uitgaven 0,280% 0,279% 0,300% 0,278% 0,345% 0,302% -0,043% -2,6%
  Overgemaakte budgettaire overdrachten 0,014% 0,014% 0,017% 0,017% 0,018% 0,018% 0,000% 8,5%

Primair saldo 0,006% 0,009% -0,016% 0,003% -0,003% 0,026% 0,029%

Rentelasten 0,004% 0,004% 0,004% 0,003% 0,004% 0,003% -0,001% -3,9%

Vorderingensaldo 0,003% 0,005% -0,020% 0,000% -0,007% 0,023% 0,029%

Bruto geconsolideerde schuld 0,003% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,0%
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1.4.4 Budgettaire evolutie van de Lokale Overheden aan de hand van de 
geconsolideerde rekening 

De lokale financiën worden, net als die van de andere subsectoren, onderzocht op basis 
van de rekeningen van de overheid van april 2022. De weergegeven cijfers kunnen nog 
worden gewijzigd bij de publicatie van de rekeningen in de herfst van dit jaar, 
aangezien er nog bijkomende gegevens worden verzameld over de subsector van de 
Lokale Overheden. Sinds 2013 verstrekken de voogdijoverheden aan het INR immers 
in de zomer van elk jaar (t+1) de individuele rekeningen van de Lokale Overheden 
onder hun voogdij met betrekking tot het vorige jaar (t). 
 
In dit deel heeft de analyse overwegend betrekking op de budgettaire evolutie van de 
Lokale Overheden in heel België. We moeten er wel op wijzen dat de Lokale 
Overheden onder de voogdij van de gewesten 82 staan. De gewesten beschikken over 
hun eigen regelgevingskader en eigen financieringsmechanismen, wat het 
ingewikkeld maakt om de lokale financiën in hun totaliteit nauwkeurig te 
onderzoeken en vergelijkingen tussen de verschillende gewesten te maken.  
 
 

1.4.4.1 Totaalbeeld 
Het vorderingensaldo van alle Lokale Overheden wordt voor 2021 geraamd op 
0,08% bbp, wat neerkomt op een verslechtering met 0,04 procentpunt bbp ten opzichte 
van 2020. Die verslechtering is toe te schrijven aan een daling van het primaire 
overschot, dat in 2021 0,09% bbp bedroeg, terwijl de ratio van de rentelasten, die in 
2020 al zeer laag was, in 2021 slechts marginaal is gedaald. De Lokale Overheden zijn 
de enige van de vier subsectoren van de overheid die in absolute cijfers en als 
percentage van het bbp een verbetering van het vorderingensaldo kenden in 2020 en 
een verslechtering in 2021. 
 
In 2020 zorgde de sterkere stijging van de ontvangsten dan van de uitgaven voor een 
vorderingenoverschot, dat door het noemereffect (terugval van het nominale bbp) 
werd opgedreven. De vermindering van het vorderingenoverschot in 2021 is toe te 
schrijven aan een daling van de ratio van de primaire uitgaven van de Lokale 
Overheden (-0,60 procentpunt bbp), die meer dan gecompenseerd werd door een 
daling van de ratio van de totale ontvangsten (-0,64 procentpunt bbp). Anders dan in 
2020 zijn de uitgaven in 2021 in absolute cijfers sterker gestegen dan de ontvangsten, 
waardoor het vorderingenoverschot is afgenomen. Die afname van het overschot werd 
nog versterkt door het noemereffect (groei van het nominale bbp). 

 
82  In 2015 heeft het Waalse Gewest de overdracht aan de Duitstalige Gemeenschap afgerond van de 

uitoefening van de rol van voogdij-overheid voor de 9 gemeenten van het Duitse taalgebied, die 
op 1 januari 2005 gestart was. 
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Tabel 42  

Rekening van de Lokale Overheden (in % bbp) 

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

verschillende bestanddelen. 
Bron: INR (april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De verlaging van de ratio van de totale ontvangsten in 2021 is hoofdzakelijk het gevolg 
van een daling van de ratio van de eigen ontvangsten (-0,40 procentpunt bbp), met 
name van de fiscale en parafiscale eigen ontvangsten (-0,27 procentpunt van het bbp). 
Ook de ratio van de ontvangsten die door de andere overheidsniveaus worden 
overgedragen, is gedaald (-0,24 procentpunt bbp). Net als in 2020 is er in absolute 
cijfers sprake van een daling bij de belangrijkste ontvangstencategorieën, met 
uitzondering van de overgedragen ontvangsten, die zijn blijven stijgen, en de niet-
fiscale eigen ontvangsten, die zich na een daling in 2020 gedeeltelijk hebben hersteld. 
 
De daling van de ratio van de primaire uitgaven volgt uit een daling van de ratio van 
de finale primaire uitgaven en, in geringere mate, uit een daling van de ratio van de 
overgemaakte budgettaire overdrachten. De investeringen zetten de in 2019 ingezette 
daling voort en daalden met 0,12 procentpunt bbp. Die daling is in overeenstemming 
met de in het verleden waargenomen investeringscyclus (zie hieronder). Naast een 
relatieve daling als gevolg van het noemereffect was de terugval van de investeringen 
en de overgemaakte overdrachten van ontvangsten ook duidelijk in absolute cijfers. 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale ontvangsten 7,11% 7,13% 6,95% 6,93% 7,47% 6,84% -0,64% 1,6%

Eigen ontvangsten 3,77% 3,76% 3,59% 3,64% 3,76% 3,36% -0,40% -0,7%
Fiscale 2,21% 2,17% 2,04% 2,13% 2,21% 1,94% -0,27% -2,5%
Niet-fiscale 1,56% 1,60% 1,55% 1,51% 1,55% 1,42% -0,13% 1,9%

Ontvangsten afkomstig van andere overheden 3,34% 3,37% 3,36% 3,29% 3,72% 3,48% -0,24% 3,9%

Primaire uitgaven 6,86% 6,89% 7,08% 6,92% 7,34% 6,75% -0,60% 2,0%
Finale primaire uitgave, waaronder 6,79% 6,82% 7,01% 6,86% 7,27% 6,69% -0,58% 2,2%

Investeringen 0,62% 0,70% 0,83% 0,80% 0,76% 0,63% -0,12% -6,6%
  p.m.  Investeringscyclus (*) -0,14% -0,04% 0,09% 0,07% -0,01% -0,07% -0,06%
  p.m. Exclusief investeringscyclus 0,75% 0,74% 0,73% 0,72% 0,77% 0,71% -0,06% 2,1%

Gestorte budgettaire overdrachten 0,07% 0,07% 0,07% 0,06% 0,08% 0,06% -0,02% -11,2%

Primair saldo 0,25% 0,24% -0,13% 0,00% 0,13% 0,09% -0,04% -23,8%
Rentelasten 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% -45,7%

Vorderingensaldo 0,22% 0,21% -0,15% -0,02% 0,12% 0,08% -0,04% -22,4%
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1.4.4.2 Ontvangsten van de Lokale Overheden 
De middelen van de Lokale Overheden bestaan voor de helft uit eigen ontvangsten 
(hoofdzakelijk fiscale ontvangsten 83) en voor de andere helft uit fiscale en budgettaire 
overdrachten van andere subsectoren van de overheid (met name de gewesten). 
 

Tabel 43  
Ontvangsten van de Lokale Overheden (in % bbp) 

 
(*) De correctie voor het inkohieringsritme van de PB wordt berekend op basis van de afwijking 

van de opcentiemen op de PB ten opzichte van de trend berekend volgens de Hodrick-
Prescott-methode.  

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

Bron: INR (april 2022) en berekeningen HRF. 
 

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

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei           

(%) in 2021
Totale ontvangsten 7,11% 7,13% 6,95% 6,93% 7,47% 6,84% -0,64% 1,6%

Eigen ontvangsten 3,77% 3,76% 3,59% 3,64% 3,76% 3,36% -0,40% -0,7%
Fiscale en parafiscale 2,21% 2,17% 2,04% 2,13% 2,21% 1,94% -0,27% -2,5%

Aanvullende PB 0,78% 0,75% 0,70% 0,74% 0,80% 0,61% -0,19% -15,6%
p.m. Weerslag inkohieringsritme (*) 0,04% 0,02% -0,03% 0,02% 0,06% -0,05% -0,11%
p.m. Exclusief weerslag inkohieringsritme 0,74% 0,74% 0,73% 0,71% 0,74% 0,66% -0,08% -1,2%

Onroerende voorheffing 1,18% 1,16% 1,09% 1,14% 1,17% 1,09% -0,08% 3,9%
Overige 0,25% 0,25% 0,25% 0,26% 0,24% 0,24% 0,00% 9,8%

Niet-fiscale 1,56% 1,60% 1,55% 1,51% 1,55% 1,42% -0,13% 1,9%

Overgedragen ontvangsten 3,34% 3,37% 3,36% 3,29% 3,72% 3,48% -0,24% 3,9%
Van de Federale Overheid 0,63% 0,64% 0,65% 0,63% 0,75% 0,67% -0,08% -1,0%
Van de Gemeenschappen & Gewesten 2,42% 2,44% 2,43% 2,37% 2,67% 2,53% -0,13% 5,6%
Van de Sociale Zekerheid 0,29% 0,29% 0,29% 0,28% 0,30% 0,28% -0,03% 1,7%
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Wat de eigen ontvangsten betreft, zijn de fiscale en parafiscale ontvangsten in 2021 
met 0,27 procentpunt bbp gedaald, waarvan 0,19 procentpunt bbp wordt verklaard 
door de evolutie van de gemeentelijke opcentiemen inzake de aanvullende 
personenbelasting (APB). Die daling is het gevolg van een daling in absolute cijfers 
van de ontvangsten van de APB (-15,6%), die grotendeels is toe te schrijven aan een 
vertraging van het inkohieringsritme van de PB na een versnelling in 2019-2020. Na 
correctie voor de impact van het inkohieringsritme zijn de ontvangsten van de APB 
met 1,2% verminderd in absolute cijfers, dus meer dan in 2020. De daling van de ratio 
van de ontvangsten van de APB werd nog versterkt door het noemereffect, dat in 
omgekeerde richting werkte in vergelijking met 2020. In 2021 is het gemiddelde tarief 
van de gemeentelijke opcentiemen op de PB weinig veranderd. Het daalde van 7,20% 
tot 7,19% in het Vlaams Gewest 84 , bleef stabiel op 7,90% in het Waals Gewest 85 en 
steeg van 6,32% tot 6,33% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86. 
 
Naast het inkohieringsritme dat wordt aangehouden door de federale (PB) en de 
gewestelijke (onroerende voorheffing) administraties, worden de ontvangsten van de 
Lokale Overheden ook beïnvloed door de beslissingen van de federale regering en de 
gewesten, ongeacht of het gaat om de parameters die het niveau en de evolutie van de 
overgedragen ontvangsten bepalen, of om maatregelen met betrekking tot de PB en de 
onroerende voorheffing. Ten eerste heeft de door de federale regering in 2015 
goedgekeurde taxshift geleid tot een verschuiving van belastingen op arbeid (waarvan 
de ontvangsten gedeeltelijk de begrotingen van de gewesten en de Lokale Overheden 
financieren) naar belastingen op consumptie en op kapitaalinkomsten (waarvan de 
ontvangsten uitsluitend aan Entiteit I toekomen). Die hervorming had dus gevolgen 
voor de belastbare basis van de gemeentelijke APB. Bovendien houdt de gedeeltelijke 
regionalisering van de PB in dat de gemeentelijke APB sinds 2015 wordt berekend op 
de som van de federale en de gewestelijke PB. 
 

 
84  Vijf Vlaamse gemeenten hebben hun tarief verlaagd (Haacht, Herselt, Ledegem, Middelkerke en Schelle) en 

twee gemeenten hebben het verhoogd (Meulebeke en Wemmel). 
85  Drie Waalse gemeenten hebben hun tarief verlaagd (Terhulpen, Merbes-le-Château en Neupré) en twee 

gemeenten hebben het verhoogd (Ferrières en Quiévrain). 
86  Twee Brusselse gemeenten hebben hun tarief verhoogd (Anderlecht en Evere). 
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De ontvangsten uit de gemeentelijke en provinciale opcentiemen op de onroerende 
voorheffing zijn met 0,08 procentpunt bbp gedaald en komen in 2021 uit op 1,09% bbp. 
In tegenstelling tot 2020, zijn de ontvangsten in 2021 in absolute cijfers gestegen 
(+3,9%). De gemiddelde tarieven van de gemeentelijke opcentiemen zijn licht gestegen 
in de drie gewesten in 202187 , terwijl de tarieven van de provinciale opcentiemen en 
de opcentiemen van de Brusselse agglomeratie stabiel zijn gebleven. 
 
 
Kader 2: Ontwikkeling van de tarieven van de opcentiemen van de Lokale Overheden 
op de personenbelasting en op de onroerende voorheffing 

Op het niveau van alle Lokale Overheden van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest stellen 
we vast dat het gemiddelde (niet-gewogen) tarief van de opcentiemen van de Lokale 
Overheden op de PB over de beschouwde periode (2010-2021) een neerwaartse trend vertoont 
(zie Grafiek 15), terwijl het gemiddelde (niet-gewogen) tarief van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (zie Grafiek 16) een opwaartse trend volgt. Die trends worden bepaald 
door de verandering in de tarieven van de gemeentelijke opcentiemen. In 2016 werd het tarief 
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing significant verhoogd en in 2017 werd het 
tarief van de opcentiemen van de Lokale Overheden op de PB significant verlaagd. Dit is het 
gevolg van de afschaffing van de agglomeratietaks van 1% op de PB en de verhoging van het 
agglomeratietarief op de onroerende voorheffing met 400 centiemen (taxshift). 
 
In het Vlaamse Gewest zijn de tarieven van de gemeentelijke opcentiemen op de PB sinds 2016 
aan het dalen. De tarieven van de opcentiemen op de onroerende voorheffing vertonen in de 
betrokken periode een opwaartse trend, die wordt aangestuurd door een stijging van de 
gemeentelijke tarieven. Die trend werd enkel in 2018 onderbroken, toen een deel van de 
provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing werd geïntegreerd in de Vlaamse 
basisheffing, waarvan het tarief werd opgetrokken van 2,5% naar 3,97%. De tarieven van de 
gemeentelijke opcentiemen werden aangepast, zodat de gemeentelijke ontvangsten er geen 
gevolgen van ondervonden. Die aanpassing maakte deel uit van een gedeeltelijke overdracht 
van bevoegdheden van de Vlaamse provincies naar het Vlaamse Gewest en de gemeenten. 
 
In het Waalse Gewest (met inbegrip van het Duitse taalgebied) tot slot vertonen zowel de 
tarieven van de gemeentelijke opcentiemen op de PB als die op de onroerende voorheffing een 
opwaartse trend. Het gemiddelde tarief van de provinciale opcentiemen werd slechts 
tweemaal naar boven bijgesteld (in 2013 voor de provincie Luik en in 2015 voor de provincie 
Henegouwen). 
 

 
87  Het gemiddelde gemeentelijke tarief in het Vlaams Gewest steeg tot 896 opcentiemen door de verhoging van 

de tarieven in vier gemeenten (Baarle-Hertog, Haacht, Schelle en Zwijndrecht). In het Waalse Gewest heeft 
één gemeente haar tarieven verhoogd (Quiévrain) en heeft een andere gemeente ze verlaagd (Merbes-le-
Château), zodat het gemiddelde tarief vrijwel stabiel is gebleven op 2.579 opcentiemen. In het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest heeft één enkele gemeente (Anderlecht) haar tarieven in 2021 verhoogd, waardoor 
het gemiddelde gewestelijke tarief op 3.020 opcentiemen komt. 
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Grafiek 15 
Evolutie van de gemiddelde gewestelijke tarieven (in %) van de opcentiemen 

van de Lokale Overheden op de personenbelasting (PB) (2010-2021) 
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Grafiek 16 
Evolutie van de gemiddelde gewestelijke tarieven (in %) van de opcentiemen 

van de Lokale Overheden op de onroerende voorheffing (OV) (2010-2021) 

 
Noot: Het tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing komt overeen met de som van de 

tarieven van de opcentiemen van de gemeenten en provincies of van de Brusselse agglomeratie 
(aantal centiemen), vermenigvuldigd met het gewestelijke basistarief (in %). Net als bij de PB 
worden de gewestelijke gemiddelden niet gewogen. 

Bron: Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur, SPW Intérieur et Action sociale, Union des Villes et 
Communes de Wallonie (UVCW) en Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 
(bisa.brussels). 

 
De ontwikkeling van de andere belastingontvangsten (lokale belastingen zoals 
heffingen op afval, drijfkracht, parkeren, tweede verblijven, enz.) houdt gelijke tred 
met de ontwikkeling van het bbp, zodat ze vrijwel stabiel zijn gebleven op 0,24% bbp. 
 
De eigen niet-fiscale ontvangsten zijn in 2021 licht gedaald tot 1,42% bbp, omdat het 
noemereffect (groei van het bbp) groter was dan de stijging van de ontvangsten in 
absolute cijfers (+1,9%). Tot die ontvangstencategorie behoren de inkomsten van de 
prestaties van de Lokale Overheden (aansluitingen van gebouwen, doorgangsrechten 
voor het gebruik van de openbare ruimte, diensten aan de bevolking), de inkomsten 
uit vermogen (dividenden, ontvangen interesten, ontvangen huurgelden) en de 
toegerekende sociale bijdragen. 
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De door de Federale Overheid overgedragen ontvangsten, die bestemd zijn om de 
uitvoering van specifieke opdrachten te financieren, zijn in 2021 gedaald, zowel in 
absolute cijfers als in percentage van het bbp, na een sterke stijging in 2020. Ze blijven 
wel hoger dan het niveau van vóór de coronacrisis. We lichten de voornaamste 
federale toelagen hierna toe. 
 
De toelage voor het recht op sociale integratie die aan de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) wordt gestort, daalde in 2021 tot 0,26% bbp. Die 
relatieve daling is te wijten aan het noemereffect en de verschuiving in de tijd bij de 
automatische indexering. De groei van het gemiddelde maandelijkse aantal 
begunstigden van middelen voor sociale integratie (“leefloon”) bedroeg 1,2% in 2021, 
wat een duidelijke vertraging is ten opzichte van 2020. Uit de maandelijkse gegevens 
blijkt dat het aantal begunstigden in 2020 significant is gestegen als gevolg van de 
gezondheidscrisis en dat het vanaf mei 2021 is beginnen te dalen. De geleidelijke 
verhoging van het leefloon tussen 2021 en 2024, net als van de andere sociale minima, 
heeft de toelage opgedreven. Voorts is de jaarlijkse forfaitaire toelage voor 
personeelskosten, die deel uitmaakt van de bovengenoemde toelage, tijdelijk 
verhoogd tot 560 euro per begunstigde in 2021. 
 

Tabel 44  
Toelage voor het recht op leefloon en evolutie van het gemiddeld maandelijks 

aantal gerechtigden op een leefloon (LL) 

 
Bron: Algemene Toelichting bij de begroting 2022, Verantwoording van de Algemene 

Uitgavenbegroting voor de begrotingsjaren 2018, 2019, 2021 en 2022 (POD Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie), Ontwerp van Financiewet voor het 
begrotingsjaar 2020 en POD Maatschappelijke Integratie (Overzicht van het aantal 
leefloongerechtigden, juni 2022), berekeningen van de HRF. 

 
Ter ondersteuning van de meest kwetsbare doelgroepen die getroffen zijn door de 
economische en sociale schok die de coronacrisis teweegbracht, heeft de Federale 
Overheid in 2020 verschillende speciale fondsen voor de OCMW's voorzien. Het 
belangrijkste fonds is de bijzondere COVID-19-subsidie van 135 miljoen euro. 
Daarnaast werden ook extra middelen uitgetrokken voor voedselhulp, voor steun aan 
studenten en jongeren en voor psychologische ondersteuning, voor een totaal 
beschikbaar bedrag van 48 miljoen euro. De maatregelen werden verlengd tot en met 
december 2021 (en enkele tot nog daarna). 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
In miljoen euro 873,9 1039,9 1124,6 1165,8 1268,4 1343,9
In % bbp 0,20% 0,23% 0,24% 0,24% 0,28% 0,26%
Jaarlijkse evolutie (% bbp) 0,03% 0,01% 0,00% 0,03% -0,01%
Gemiddeld maandelijks aantal leefloners 127 092 140 188 144 407 146 811 153 380 155 208
Jaarlijkse evolutie (% groeivoet) 10,3% 3,0% 1,7% 4,5% 1,2%
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Daarnaast is de toelage voor het recht op maatschappelijke dienstverlening krachtens 
de wet van 2 april 1965 (ook bekend als de dotatie voor de opvang van vluchtelingen) 
in absolute cijfers licht gestegen. Door het noemereffect is de als percentage van het 
bbp uitgedrukte ratio wel gekrompen. Net als de toelage voor het leefloon wordt deze 
toelage jaarlijks geraamd door het aantal gerechtigden (op basis van de gemiddelde 
groei in het verleden) en de maandelijkse kosten van de toegekende steun te 
berekenen. Uit cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen blijkt dat het aantal vluchtelingen (exclusief aanvragen voor hervestiging 
en herplaatsing) dat asiel heeft aangevraagd bij de Belgische Dienst 
Vreemdelingenzaken in 2020 significant is gedaald als gevolg van reisbeperkingen in 
het kader van de gezondheidscrisis, en zich in 2021 slechts gedeeltelijk heeft hersteld 88. 
 

Tabel 45  
Toelage voor het recht op maatschappelijke dienstverlening 

 
Bron: Algemene Toelichting bij de begroting 2022, Verantwoording van de Algemene 

Uitgavenbegroting voor de begrotingsjaren 2018, 2019, 2021 en 2022 (POD Maatschappelijke 
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie), Ontwerp van Financiewet voor het 
begrotingsjaar 2020, berekeningen van de HRF. 

 
De federale overdrachten vertegenwoordigen tussen een derde en iets minder dan de 
helft van het totale budget van de politiezones en een vijfde van het totale budget van 
de hulpverleningszones. De rest van de ontvangsten bestaat vooral uit gemeentelijke 
overdrachten. In het Waalse Gewest is sinds 2020 een gedeeltelijke overname van de 
gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones door de provincies aan de 
gang. De federale dotaties aan de hulpverleningszones stegen in 2021 tot 177 miljoen 
euro, met name door een structurele maatregel om de financiering tussen de Federale 
Overheid en de Lokale Overheden opnieuw in evenwicht te brengen. De federale 
dotaties aan de politiezones zijn lichtjes gedaald ten opzichte van 2020. 
 

 
88  Volgens het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen hebben in 2021 25.971 

personen een aanvraag om internationale bescherming ingediend, in vergelijking met 16.910 
personen in 2020 en 27.742 personen in 2019. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
In miljoen euro 161,5 124,9 119,8 120,5 121,8 129,8
In % bbp 0,038% 0,028% 0,026% 0,025% 0,027% 0,026%
Jaarlijkse evolutie (% bbp) -0,009% -0,002% -0,001% 0,001% -0,001%
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De door de Gemeenschappen en Gewesten overgedragen middelen, die grotendeels 
uit de Gemeentefondsen bestaan, vertegenwoordigen het leeuwendeel van de 
overdrachten die de Lokale Overheden ontvangen 89. Het aandeel van de 
inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen en Gewesten in hun totale 
ontvangsten is in de loop van de laatste jaren gestegen en bedroeg in 2021 37%. Die 
overdrachten vormen dus het grootste deel van de ontvangsten van de Lokale 
Overheden, nog voor de eigen fiscale ontvangsten (28%) en de eigen niet-fiscale 
ontvangsten (21%).  
 
In 2021 is de ratio van die inkomensoverdrachten ten opzichte van het bbp met 0,15 
procentpunt bbp gekrompen, maar die blijft boven het niveau van vóór de 
coronacrisis. In absolute cijfers zijn alle inkomensoverdrachten vanwege de 
deelgebieden in 2021 gestegen, met uitzondering van de Franse en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. De stijging was relatief groot voor de overdrachten 
vanwege het Waalse Gewest (+15,7%), en wel in die mate dat die ook toenamen als 
percentage van het bbp (+0,01 procentpunt bbp). 
 

 
89  De mechanismen voor de toekenning van de middelen van de Gemeentefondsen zijn specifiek voor 

elk gewest. In het algemeen stelt men een indexering vast van die middelen boven de evolutie van 
de consumptieprijsindex, zodat die overdrachten afkomstig van de voogdijoverheid relatief stabiel 
zijn in % bbp in de verschillende gewesten. 
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Tabel 46  
Overdrachten van de G&G aan de Lokale Overheden (in % bbp) (*) 

 
(*) De inkomensoverdrachten en investeringsbijdragen voor 2021 bedragen respectievelijk voor 

de Vlaamse Gemeenschap: 6.132 en 244 miljoen euro; Franse Gemeenschap: 2.264 en 30 
miljoen euro; Duitstalige Gemeenschap: 82 en 3 miljoen euro; Waals Gewest: 2.635 en 402 
miljoen euro; Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 837 en 130 miljoen euro; Franse 
Gemeenschapscommissie: 2 en 3 miljoen euro; Vlaamse Gemeenschapscommissie: 0 en 0 
miljoen euro; Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 91 en 0 miljoen euro. 

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

Bron: INR (april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De stijging in absolute cijfers van de inkomensoverdrachten afkomstig van de 
deelgebieden die in 2021 werd vastgesteld, houdt meer verband met de specifieke 
toelagen dan met de financieringsmechanismen van de Gemeentefondsen (niet-
toegewezen algemene dotaties). De Lokale Overheden hebben nog bijkomende 
toelagen ontvangen van de Gemeenschappen en Gewesten om de gevolgen van de 
coronacrisis te helpen opvangen, waaronder extra steun voor culturele, sport- en 
jeugdverenigingen, de financiering van extra uitgaven voor armoedebestrijding, zorg 
en scholen, en toelagen voor de organisatie van de vaccinatiecentra. Het Waalse 
Gewest heeft ook steun verleend aan de Lokale Overheden (gemeenten en OCMW's) 
in de gemeenten die in juli 2021 door overstromingen werden getroffen, onder meer 
voor de herhuisvesting van de getroffen gezinnen en voor schoonmaak- en 
opruimingswerkzaamheden. 
 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei           

(%) in 2021
Inkomensoverdrachten 2,24% 2,26% 2,26% 2,23% 2,52% 2,37% -0,15% 4,5%
   Vlaamse Gemeenschap 1,13% 1,15% 1,16% 1,15% 1,32% 1,21% -0,11% 1,8%
   Franse Gemeenschap 0,46% 0,45% 0,45% 0,44% 0,48% 0,45% -0,04% 2,7%
   Waals Gewest 0,48% 0,49% 0,47% 0,47% 0,53% 0,52% -0,01% 9,5%
   Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,01% 15,7%
   Duitstalige Gemeenschap 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,00% 2,7%
   Franse Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -20,3%
   Vlaamse Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1,6%
   Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,00% 9,0%

Investeringsbijdragen 0,17% 0,17% 0,15% 0,14% 0,14% 0,16% 0,02% 23,8%
   Vlaamse Gemeenschap 0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,05% 0,05% 0,00% 11,1%
   Franse Gemeenschap 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 6,1%
   Waals Gewest 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% 0,06% 0,08% 0,01% 35,6%
   Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,00% 23,0%
   Duitstalige Gemeenschap 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,4%
   Franse Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,1%
   Vlaamse Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
   Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
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De steun van de Gemeenschappen en Gewesten voor de investeringen van de Lokale 
Overheden is in 2021 licht gestegen (+0,02 procentpunt bbp en +23,8% in absolute 
cijfers). Zowel in absolute cijfers als in percentage van het bbp is er dus in het jaar 2021 
een breuk met de neerwaartse trend van de voorgaande jaren. Op het niveau van de 
Waalse lokale overheden is steun verleend voor de wederopbouw van de openbare 
infrastructuur die door de overstromingen in juli 2021 werd vernield. 
 
 

1.4.4.3 Primaire uitgaven van de Lokale Overheden 
De primaire uitgaven van de Lokale Overheden bestaan hoofdzakelijk uit 
bezoldigingen. Zij omvatten de bezoldigingen van de administraties, maar ook van de 
politiezones, de OCMW's (met uitzondering van ziekenhuizen en rusthuizen) en de 
eenheden van de openbare sector die opgenomen zijn in de uitgebreide perimeter van 
de overheid (zoals de intercommunales). Daarna volgen de aankopen van goederen 
en diensten, de sociale uitkeringen en de investeringen. 
 
In 2021 zijn de finale primaire uitgaven van de Lokale Overheden met 0,58 
procentpunt bbp gedaald tot 6,69% van het bbp. De stijging met 2,2% (+723 miljoen 
euro) in absolute cijfers werd verhuld door het noemereffect. 
 
De belangrijkste factor die de daling van de ratio van de finale primaire uitgaven 
verklaart, is de daling van de bezoldigingen (-0,32 procentpunt bbp), gevolgd door de 
kapitaaluitgaven (-0,13 procentpunt bbp), de aankopen van goederen en diensten 
(-0,07 procentpunt bbp) en de sociale uitkeringen (-0,04 procentpunt bbp). Omgekeerd 
is er een lichte verhoging van de uitgaven voor subsidies aan bedrijven (+0,01 
procentpunt bbp). 
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Tabel 47  
Finale primaire uitgaven van de Lokale Overheden (in % bbp) 

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

van de afwijking van de investeringen ten opzichte van de trend berekend volgens de 
Hodrick-Prescott-methode. 

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

Bron: INR (april 2022) en berekeningen HRF. 
 
De ratio van de bezoldigingen is in 2021 met 0,32 procentpunt bbp gedaald. Die daling 
is toe te schrijven aan het noemereffect. In absolute cijfers zijn ze met 2,7% gestegen. 
Die stijging is in overeenstemming met de jaarlijkse groei van de uitgaven voor 
bezoldigingen die in de voorgaande jaren werd opgetekend. Het aantal 
personeelsleden in actieve voltijdse equivalenten bij de Lokale Overheden is in 2021 
gestegen 90. 
 
De ratio van de aankopen van goederen en diensten is in 2021 met 0,07 procentpunt 
bbp gedaald. Die ontwikkeling is toe te schrijven aan het noemereffect (groei van het 
bbp), dat de stijging in absolute cijfers (+4%) meer dan gecompenseerd heeft als gevolg 
van de hervatting van de organisatie van evenementen, de heropening van gebouwen 
en de stijging van de energieprijzen. 
 

 
90  Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waren er in 2021 gemiddeld 293.850 werknemers 

uitgedrukt in voltijdse equivalenten actief bij de Lokale Overheden, tegenover 289.350 in 2020 (+1,5 
%). In 2020 werd een daling van 1,0 % opgetekend. Het aantal statutaire ambtenaren in voltijdse 
equivalenten is gedaald van 107.676 in 2019 tot 104.936 in 2020 (-2,5 %) en tot 102.400 in 2021 (-2,4 
%). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Finale primaire uitgaven 6,79% 6,82% 7,01% 6,86% 7,27% 6,69% -0,58% 2,2%

Bezoldigingen 4,00% 3,95% 4,00% 3,95% 4,28% 3,95% -0,32% 2,7%
   Lonen 2,67% 2,62% 2,68% 2,64% 2,87% 2,64% -0,22% 2,4%
   Sociale premies t.l.v. de werkgevers 1,33% 1,33% 1,32% 1,31% 1,41% 1,31% -0,10% 3,3%

Aankopen van goederen en diensten 1,11% 1,10% 1,16% 1,12% 1,17% 1,09% -0,07% 4,0%

Sociale uitkeringen, waaronder 0,73% 0,75% 0,71% 0,70% 0,79% 0,75% -0,04% 5,4%
   Leefloon 0,27% 0,29% 0,30% 0,30% 0,35% 0,33% -0,01% 7,3%
   Pensioenen 0,35% 0,35% 0,34% 0,33% 0,36% 0,33% -0,03% 1,4%

Subsidies aan bedrijven 0,15% 0,13% 0,09% 0,09% 0,06% 0,06% 0,01% 22,6%

Kapitaaluitgaven 0,68% 0,77% 0,91% 0,87% 0,82% 0,69% -0,13% -7,2%
   Bruto-investeringen in vaste activa 0,62% 0,70% 0,82% 0,79% 0,76% 0,63% -0,12% -6,7%

      p.m. Investeringscyclus -0,14% -0,04% 0,09% 0,07% -0,01% -0,07% -0,06%
      p.m. Exclusief investeringscyclus 0,75% 0,74% 0,73% 0,72% 0,77% 0,71% -0,06% 2,1%

   Overige kapitaaluitgaven 0,07% 0,06% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% -0,01% -12,8%

Overige finale primaire uitgaven 0,12% 0,13% 0,13% 0,13% 0,15% 0,14% -0,02% -0,6%
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De sociale uitkeringen zijn met 0,04 procentpunt van het bbp gedaald. In absolute 
cijfers zijn ze gestegen (+5,4%). De uitgaven voor de leeflonen (+7,3%) en de 
pensioenen (+1,4%) zijn in 2021 gestegen. De Lokale Overheden dragen de volledige 
pensioenkosten van hun vastbenoemde ambtenaren. Naarmate in de komende jaren 
meer vastbenoemde werknemers van de Lokale Overheden met pensioen gaan, lopen 
die kosten verder op. 
 
De overige finale primaire uitgaven zijn in 2021 met 0,06 procentpunt bbp gedaald. In 
2020, en in mindere mate in 2021, hebben de Lokale Overheden extra financiële steun 
geboden aan organisaties en verenigingen die hun werkingsmiddelen zagen slinken 
als gevolg van de coronacrisis. 
 
De kapitaaluitgaven zijn in 2021 met 0,13 procentpunt bbp gedaald. Die terugval is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling van de investeringen van de Lokale 
Overheden (-0,12 procentpunt bbp). In 2021 vertegenwoordigden de bruto-
investeringen in vaste activa van de Lokale Overheden 24% van de totale bruto-
investeringen in vaste activa van de Gezamenlijke Overheid (tegenover 27% in 2020, 
30% in 2019 en 31% in 2018). 
 

Grafiek 17 
De overheidsinvesteringen van de Lokale overheden (in % bbp) 

 
Bron: INR (april 2022). De trend werd berekend volgens de Hodrick-Prescott-methode. 
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Uit Grafiek 17 blijkt dat de investeringen van de Lokale Overheden vanaf 2013 (het 
jaar na de gemeenteraadsverkiezingen) zijn gedaald, met een dieptepunt in 2016. Naar 
analogie van de vorige investeringscycli werd zowel in het jaar voorafgaand aan het 
verkiezingsjaar 2018 als tijdens dat verkiezingsjaar een significante stijging 
vastgesteld. De piek in 2018 is echter lager dan in de aanloop naar eerdere 
verkiezingsjaren (2000, 2006 en 2012). De daling in 2019 bleef beperkt in omvang, 
vergeleken met de terugval die plaatsvond in het jaar na eerdere verkiezingsjaren 
(2001, 2007 en 2013). Voor het jaar 2020 was de omvang van de daling relatief 
vergelijkbaar met de terugval die werd waargenomen tijdens het tweede jaar na de 
verkiezingsjaren van vorige legislaturen (2002, 2008 en 2014). Net als in vorige cycli 
wordt 2021 gekenmerkt door een krimp van de cyclische investeringen, die wellicht in 
2022 een dieptepunt zullen bereiken, voordat in 2023 en 2024 de verwachte 
expansiefase wordt ingezet. 
 
Merk op dat de investeringsuitgaven in de laatste legislatuur 2012-2018 en 
gecorrigeerd voor de investeringscyclus van de Lokale Overheden duidelijk zijn 
gedaald in vergelijking met de vorige legislaturen, van gemiddeld 0,81% van het bbp 
in de periode 2007-2012 tot 0,76% van het bbp in de periode 2013-2018. Dit valt te 
verklaren door een groei van de investeringen in absolute cijfers die lager is dan de 
groei van het bbp. Die neerwaartse trend lijkt zich in 2021 door te zetten, na het jaar 
2020 dat werd beïnvloed door het noemereffect (daling van het bbp, met als gevolg 
een hogere ratio). 
 
 

1.4.4.4 Evolutie van de schuldgraad van de Lokale Overheden 
Uit Tabel 48 blijkt dat de omvang van de schuld van de Lokale Overheden de 
afgelopen jaren stelselmatig is gedaald, van 5,65% bbp in 2016 tot 4,87% bbp in 2019. 
In 2020 is de geconsolideerde schuld in absolute cijfers opnieuw licht gedaald, maar is 
de schuldgraad gestegen als gevolg van het noemereffect (daling van het bbp). In 2021 
heeft de neerwaartse trend van de schuldgraad zich doorgezet dankzij het 
noemereffect (groei van het bbp), terwijl de uitstaande bedragen in absolute cijfers zijn 
toegenomen. 
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Tabel 48  
Bijdrage van de Lokale Overheden tot de geconsolideerde brutoschuld van de 

Gezamenlijke Overheid (in % bbp, tenzij anders vermeld) 

 
Bron: INR (april 2022) en berekeningen HRF. 
 
Tabel 49 toont de onderverdeling van de schulden van de Lokale Overheden per 
gewest 91. De daling van de schuldratio van de Lokale Overheden in 2021 wordt in alle 
vier de taalgebieden waargenomen. 
 
Naast het noemereffect, dat significant heeft bijgedragen tot de daling van de 
schuldgraad in 2021 na een opwaartse bijdrage in 2020, zijn de schulden van de 
Vlaamse en Duitstalige lokale overheden in absolute cijfers verder gedaald 
(respectievelijk -2,2% en -1,2%). Met name bij de Vlaamse lokale overheden is sinds 
2015 een gestage daling van de schuld in absolute cijfers te zien. 
 
De schulden in absolute cijfers van de Waalse en Brusselse lokale overheden zijn in 
2020 en 2021 gestegen. De stijging werd echter verhuld door het noemereffect in 2021. 
Kort voor het uitbreken van de coronacrisis was er een tendens tot stabilisatie van de 
schuld van de lokale overheden in absolute cijfers in het Waalse Gewest en tot stijging 
in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Rekening houdend met het noemereffect 
(groei van het bbp) is de schuldgraad in deze periode gedaald voor de Waalse lokale 
overheden en gestabiliseerd voor de Brusselse lokale overheden. 
 

 
91  In 2015 heeft het Waalse Gewest de overdracht aan de Duitstalige Gemeenschap afgerond van de 

uitoefenening van de rol van voogdij-overheid voor de 9 gemeenten van het Duitse taalgebied, die 
op 1 januari 2005 gestart was. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
In miljoen euro 24 289 23 703 23 591 23 275 23 266 23 259 -7
In % bbp 5,65% 5,33% 5,13% 4,87% 5,09% 4,59% -0,51%
Jaarlijkse evolutie (% bbp) -0,32% -0,20% -0,26% 0,23% -0,51% -0,74%
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Tabel 49  
Geconsolideerde brutoschuld van de Lokale Overheden per gewest (in % bbp) 

 
Noot:  De bijdrage van de Lokale Overheden tot de brutoschuld van de Gezamenlijke Overheid (eerste 

rij van de tabel) komt overeen met de geconsolideerde brutoschuld van alle Lokale Overheden 
samen (som van de andere rijen van de tabel, waarvan de consolidatie tussen deze vijf 
aggregaten van lokale besturen is afgetrokken), verminderd met de financiële activa die in de 
andere subsectoren worden aangehouden. 

Bron: INR (april 2022). 
 
Om de gemeenten tot een vrijwillige fusie aan te moedigen, voorzag de Vlaamse 
overheid in 2016 in een gedeeltelijke schuldovername (tot 500 euro per inwoner). Op 
1 januari 2019, na de verkiezingen van 2018, werd het proces afgerond en fusioneerden 
vijftien Vlaamse gemeenten tot zeven fusiegemeenten. Die fusie ging gepaard met een 
schuldovername van 95 miljoen euro (0,02% van het bbp). In 2021 keurde de Vlaamse 
regering een nieuwe regeling goed die de gemeentelijke fusies op 1 januari 2025, dus 
na de verkiezingen van 2024, zal belonen met een gedeeltelijke schuldovername 92. Het 
Waalse Gewest heeft in 2019 ook een procedure opgestart om gemeenten aan te 
moedigen om tegen 2024 te fuseren, met een gedeeltelijke overname van de schuld (tot 
500 euro per inwoner) 93. 
 
 

 
92  Dit geldt enkel voor fusiegemeenten vanaf 20.000 inwoners. De verwachte omvang van de 

schuldovername zal toenemen naarmate de nieuwe fusiegemeente meer inwoners telt (tot 500 euro 
per inwoner). Momenteel zijn 6 princiepsakkoorden (eerste officiële stap) gesloten door de 
gemeenteraden om te fusioneren op basis van de nieuwe Vlaamse regeling (Bilzen-Hoeselt in juni 
2021, Borgloon-Tongeren in september 2021, Ham-Tessenderlo in oktober 2021, Antwerpen-
Borsbeek in februari 2022, Lokeren-Moerbeke in april 2022 en Lochristi-Wachtebeke in mei 2022). 
De gezamenlijke fusievoorstellen (laatste stap) moeten uiterlijk eind 2023 worden ingediend. 

93  Momenteel is één princiepsakkoord (eerste officiële stap) ter kennis gebracht (Bastogne-Bertogne 
in maart 2022). De gezamenlijke fusievoorstellen (laatste stap) moeten uiterlijk in oktober 2022 
worden ingediend. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale 

groei (%) in 2021
Schuld van de Lokale Overheden 5,65% 5,33% 5,13% 4,87% 5,09% 4,59% -0,51% 0,0%

Vlaamse lokale overheden 2,97% 2,80% 2,62% 2,45% 2,50% 2,20% -0,30% -2,2%
Waalse lokale overheden 1,88% 1,77% 1,74% 1,67% 1,78% 1,64% -0,13% 2,7%
Brusselse lokale overheden 0,57% 0,52% 0,52% 0,51% 0,58% 0,53% -0,04% 2,9%
Duitstalige lokale overheden 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,00% -1,2%
Niet-verdeelde schuld 0,29% 0,28% 0,27% 0,24% 0,26% 0,24% -0,02% 1,1%
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2 HET EUROPESE LUIK: BEGROTINGSRICHTSNOEREN VOOR 
2023 EN DAARNA, EVALUATIE VAN HET 

STABILITEITSPROGRAMMA EN HET NATIONAAL 
HERVORMINGSPROGRAMMA EN EVALUATIE VAN DE 

REALISATIES 2021 

2.1 Toelichting bij het Europees Semester 2022 en het 
Voorjaarspakket 2022 

In dit deel van het advies wordt aandacht besteed aan het Voorjaarspakket 2022 van 
de Europese Commissie dat kadert in het Europees Semester 2022 94. Inzonderheid de 
implementatie daarvan en de gevolgen voor het beleid in België worden belicht, met 
de focus op de budgettaire aspecten. 
 
Ter herinnering, het Europees Semester is het jaarlijks terugkerende proces voor de 
coördinatie van het economisch en begrotingsbeleid van de EU-Lidstaten en, sinds de 
afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten 95, ook de coördinatie en 
monitoring van het werkgelegenheid- en sociaal beleid. Het is de bedoeling dat de 
Lidstaten hun beleid afstemmen op de regels die in deze beleidsdomeinen op 
Europees niveau werden overeengekomen. 
 
Onderhavig advies is gericht op de tweede fase van het Europees Semester dat 
aanvangt in april met de indiening door de Lidstaten van de Stabiliteits- of 
Convergentieprogramma’s en de Nationale Hervormingsprogramma’s.  
 

 
94  Europese Commissie, “2022 European Semester – Spring package”, COM (2022) 600 final, 

23.05.2022, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Central Bank, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European 
Investment Bank”. 

95  De Europese Pijler van Sociale Rechten draait om de rechten voor een eerlijke en goed 
functionerende arbeidsmarkt op basis van 20 fundamentele beginselen die over 3 hoofdstukken 
worden verdeeld: 1/ gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 2/ billijke arbeidsvoorwaarden, 
3/ sociale bescherming en inclusie. Die beginselen werden vertaald in een actieplan met 3 
doelstellingen voor de Europese Unie: 1/ ten minste 78% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan 
het werk tegen 2030, 2/ ten minste 60% van de volwassenen neemt elk jaar deel aan een opleiding 
tegen 2030, 3/ vermindering met ten minste 15 miljoen van het aantal mensen in de EU dat zich in 
een toestand van armoederisico of sociale uitsluiting bevindt. De omzetting van dat actieplan naar 
nationale doelstellingen werd door de ministers van sociale zaken en tewerkstelling van de EU-
Lidstaten voorgesteld op 16 juni 2022. De doelstellingen voor België zijn: inzake tewerkstelling: 
80%, inzake vaardigheden en opleiding: 60,9% en inzake armoedebestrijding en sociale 
bescherming: -279.000. 
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Voorafgaand aan deze programma’s werden in maart de beleidsoriëntaties opgesteld 
die de Lidstaten dienen in acht te nemen bij de bepaling van het begrotings- en 
economisch beleid dat in voormelde Stabiliteits- en Hervormingsprogramma’s wordt 
weerspiegeld. In het advies van de Afdeling van april 2022 werd aandacht besteed aan 
deze beleidsoriëntaties 96. 
 
In de loop van de maanden mei en juni wordt de tweede fase van het Europees 
Semester verder afgewerkt. Aan de hand van de door de Lidstaten overgemaakte 
nationale programma’s beoordeelt de Europese Commissie de begrotingsstrategie en 
het economisch, werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Lidstaten en formuleert 
zij een voorstel van landspecifieke aanbevelingen. 
 
Die landspecifieke aanbevelingen bevatten beleidsadvies op maat van elk EU-land 
over de manier om de werkgelegenheid en de economische groei te stimuleren, met 
behoud van gezonde overheidsfinanciën. De referentie hiervoor is de jaarlijkse groei-
analyse (Annual Sustainable Growth Survey of ASGS) waarin de algemene economische 
en sociale prioriteiten voor de Europese Unie worden bepaald. In de landspecifieke 
aanbevelingen worden die EU-prioriteiten aangepast aan het nationale niveau. 
 
Vervolgens dient er over deze landspecifieke aanbevelingen overeenstemming 
bekomen te worden in de Raad van de Europese Unie. Eens die overeenstemming 
bereikt, volgt de bekrachtiging ervan door de Europese Raad waarna de 
aanbevelingen terugkeren naar de Raad van de Europese Unie voor formele aanneming 
waarmee de laatste fase van het Europees Semester wordt afgesloten. 
 
In juli vangt dan de derde fase van het Europees Semester aan waarin de Lidstaten 
opnieuw aan zet zijn; daarom wordt de tweede jaarhelft ook wel eens het “nationaal 
semester” genoemd. De Lidstaten dienen de landspecifieke aanbevelingen in 
aanmerking te nemen bij de opstelling van het ontwerpbegrotingsplan 2023, dat 
uiterlijk op 15 oktober bij de Europese Commissie dient ingediend te worden, alsook 
bij de opmaak van de begroting voor het volgende begrotingsjaar die vóór het 
jaareinde door de nationale parlementen dient goedgekeurd te worden. 
 
De landspecifieke aanbevelingen maken deel uit van het zogenaamde Voorjaars- of 
Lentepakket van de Europese Commissie. Dat pakket is het geheel van globale 
beleidsoriëntaties voor de EU en rapporten en aanbevelingen opgesteld per EU-
Lidstaat. 

 
96  Zie advies ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma 2022-2025, punt 2.2 “Europese 

richtsnoeren voor het opstellen van de Stabiliteits- en Convergentieprogramma’s”, 
gesteund op het document van de Europese Commissie COM (2022) 85 final, 
“Communication from the Commission to the Council: Fiscal policy guidance for 2023”, 
02.03.2022. 
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De focus in het Europees Semester 2022 ligt op een duurzaam en inclusief economisch 
herstel na de COVID-19-pandemie en de versterking van de veerkracht van de 
Europese Unie door de implementatie van de ambitieuze herstel- en 
veerkrachtplannen (RRF), de vier duurzaamheidspijlers van het Europees beleid en de 
nieuwe strategie voor een versnelde energietransitie om een antwoord te bieden op de 
nieuwe uitdagingen ingevolge het oorlogsconflict. 
 
Het Voorjaarspakket 2022 werd gepubliceerd op 23 mei 2022 en omvat de volgende 
analyses en bijzondere aandachtspunten: 
 

→ Van belang voor het begrotingsbeleid van België: 
- de economische voorjaarsprognoses voor 2022 en 2023, 
- de koppeling van de Recovery and Resilience Facility (RRF) en de 

nieuwe REPower-EU-strategie, 
- de richtsnoeren voor het begrotingsbeleid, 
- het verslag bedoeld in artikel 126(3) van het VWEU over de naleving van 

het tekort- en schuldcriterium van het Stabiliteits- en Groeipact, 
- de landverslagen voor de 27 EU-Lidstaten waaronder België, 
- de landspecifieke aanbevelingen voor de 27 EU-Lidstaten waaronder 

België. 
 

→ Van belang voor andere beleidsdomeinen in België: 
- de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid, 
- het monitoringverslag over de vooruitgang in de richting van de VN-

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 
 

→ Zonder directe betrokkenheid van België: 
- de aanpak van de macro-economische onevenwichten in de Lidstaten 

onderworpen aan een diepgaande evaluatie (In-depth Reviews of 
IDR’s) 97, 

- het verslag over het verscherpt toezicht voor Griekenland, 
- de verslagen over het post-programmatoezicht voor Cyprus, Ierland, 

Spanje en Portugal. 
 
In onderhavig verslag wordt enkel aandacht besteed aan de onderdelen die van belang 
zijn voor het begrotingsbeleid in ons land. 
 

 
97  Van de 12 Lidstaten die in 2021 aan een IDR werden onderworpen, werd voor 10 Lidstaten   

geoordeeld dat zij in 2022 nog steeds macro-economische onevenwichten (al dan niet excessief) 
vertonen: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Portugal, Roemenië en Zweden; excessieve 
onevenwichten in Cyprus, Italië en Griekenland; geen onevenwichten meer in Kroatië en Ierland. 
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2.2 Krachtlijnen en bijzondere aandachtspunten voor het 
algemene economische beleid van de Europese Unie 

De vier duurzaamheidspijlers (competitive sustainability) van het Europees en 
nationaal beleid zijn nog steeds 1/ de houdbaarheid op het vlak van milieu en energie, 
2/ de productiviteit, 3/ rechtvaardigheid (fairness) door een opwaartse sociale en 
economische convergentie zoals voorzien in de Europese Pijler van Sociale Rechten en 
macro-economische stabiliteit. 
 
Behalve de laatstgenoemde pijler “macro-economische stabiliteit” die belangrijke 
richtsnoeren bevat voor het budgettaire beleid, vallen de drie andere pijlers buiten de 
context van onderhavig advies. 
 
Bijzondere aandacht gaat in 2022 naar de opvolging van de Herstel- en 
Veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility of RRF) die tot 2026 de 
hervormingen en investeringen van de Lidstaten verder zal bepalen en het 
belangrijkste instrument vormt voor de realisatie van de groene en digitale transitie 
alsook voor de versterking van de economische veerkracht van de Lidstaten. 
 
Belangrijke nieuwigheid voor de verdere verbetering van die veerkracht is de 
REPowerEU-strategie die in de RRF-plannen dient ingeschakeld te worden. Het 
betreft het plan om de algehele afhankelijkheid van de Europese Unie van fossiele 
brandstoffen te verminderen en de invoer ervan uit Rusland zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk tegen 2030 volledig af te bouwen, onder meer door een versnelde 
implementatie van de European Green Deal.  
 
Het Voorjaarspakket 2022 bevat tevens een actualisering van de economische en 
tewerkstellingsvooruitzichten voor de Unie als geheel. Die vooruitzichten waren 
aanvankelijk vrij optimistisch maar kregen een flinke deuk door de inval van Rusland 
in Oekraïne. De neerwaartse herziening van de groeiprognoses en de toenemende 
druk op het prijspeil volgen uit de directe effecten van het conflict zoals: 
 

- een aantasting van het ondernemings- en consumentenvertrouwen, 
- belemmering van de handelstransacties, 
- strengere financieringsvoorwaarden, 
- verstoringen in de toeleveringsketen, 
- extra druk op de logistieke structuren, 
- forse toename van de energie-, grondstof- en voedselprijzen, 
- snel oplopende inflatie tot een nooit eerder gezien niveau sinds de invoering 

van de euro. 
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Parallel hiermee kunnen de nieuwe verstrengingen in China als reactie op de 
heropflakkering van de coronapandemie de reeds bestaande knelpunten in de 
productie- en handelsprocessen (bottlenecks) nog vergroten en de toeleveringsketen 
nog meer verstoren. 
 
Die nieuwe geopolitieke en economische context vormt een belangrijke uitdaging 
voor het begrotingsbeleid van de EU-Lidstaten. Het begrotingsbeleid beoogt 
enerzijds om de effecten van de stijgende energieprijzen te verlichten, inzonderheid 
voor de meest kwetsbare gezinnen en ondernemingen, maar moet anderzijds 
waakzaam blijven voor de impact van de ondersteunende maatregelen op de inflatie, 
op de verzoenbaarheid met de langetermijnstrategie die gericht is op de afbouw van 
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de verschuiving weg van de invoer 
vanuit Rusland, en last but not least de noodzaak van een voorzichtig begrotingsbeleid 
zodat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op termijn niet in het gedrang 
wordt gebracht. 
 
De RRF wordt gezien als het belangrijkste instrument om de Europese 
beleidsprioriteiten te verwezenlijken en in combinatie met de REPower-EU-strategie 
een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen. 
 
 

2.3 Richtsnoeren voor het begrotingsbeleid conform de 
duurzaamheidspijler “macro-economische stabiliteit” 

Overheidstekorten en overheidsschuld onder druk: 
Naar aanleiding van de diverse discretionaire maatregelen die genomen werden om 
de stijgende energieprijzen voor burgers en ondernemingen enigszins te verlichten, 
wordt gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen en risico’s: 
 

- bij gebrek aan compenserende maatregelen zal een eventuele verlenging of 
uitbreiding van die - aanvankelijk als tijdelijke initiatieven aangekondigde - 
maatregelen de budgettaire kost ervan evenredig doen oplopen, 

- de budgettaire impact gaat echter verder dan louter de discretionaire 
maatregelen, 

- de vertraging van de economische activiteit ingevolge de stijgende 
energieprijzen zal op termijn resulteren in lagere fiscale ontvangsten en lagere 
sociale bijdragen, 

- de overheidsuitgaven zullen toenemen ingevolge de indexering van de 
ambtenarenwedden, de sociale uitkeringen en andere uitgaven, 

- die beide evoluties zullen wegen op het overheidstekort en de 
overheidsschuld. 
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Om de budgettaire kosten van dergelijke maatregelen te beperken, hun economische 
en sociale impact te maximaliseren en de groene transitie verder te stimuleren, moeten 
dergelijke maatregelen tijdelijk zijn én gericht op kwetsbare gezinnen voor wie het 
energieverbruik een belangrijk aandeel in de totale consumptie vormt en op 
industriële sectoren die zeer fel aan de prijsstijgingen zijn blootgesteld. De maatregelen 
moeten tevens gepaard gaan met stimulansen om de energie-efficiëntie te verbeteren 
en het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen. 
 
 
Geen omvangrijke budgettaire impuls in 2023: 
Een grootschalige budgettaire impuls is niet aangewezen voor 2023 gelet op de 
economische vooruitzichten die wel nog een positieve bbp-groei vooropstellen, maar 
omgeven zijn met grote onzekerheid en omvangrijke neerwaartse risico’s. 
 
Het begrotingsbeleid moet in 2023 voorzichtig zijn en steeds paraat staan om zich aan 
de wijzigende economische omstandigheden aan te passen. Het beleid dient hogere 
investeringen te combineren met een gecontroleerde groei van de nationaal 
gefinancierde primaire lopende uitgaven, de automatische stabilisatoren laten spelen 
en voorzien in tijdelijke en gerichte maatregelen om de impact van de energiecrisis te 
verlichten en humanitaire hulp aan de oorlogsvluchtelingen te verstrekken. Een 
volledige en tijdige implementatie van de RRF-plannen laat toe de investeringen te 
verhogen. 
 
 
Budgettaire integratie van de impact van klimaatverandering: 
Om de risico’s van de klimaatverandering te verkleinen, worden de Lidstaten 
aangespoord om systematisch de mogelijke gevolgen hiervan op de nemen in hun 
begrotingsplannen, samen met de beleidskeuzes en instrumenten om de 
klimaatgerelateerde effecten te voorkomen, te verminderen en voor te bereiden. De 
green budgeting dient dus zeker verdergezet en aangemoedigd te worden teneinde de 
coherentie te verzekeren tussen de overheidsuitgaven en -ontvangsten en de 
milieudoelstellingen. 
 
 
Beperking van de groei van de nationaal gefinancierde primaire lopende uitgaven: 
De mate van inperking van de groei hangt af van de schuldgraad: het aanbevolen 
begrotingsbeleid wordt dus gedifferentieerd tussen de EU-Lidstaten: 
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→ Lidstaten met een hoge schuldgraad: dienen een voorzichtig/prudent 
begrotingsbeleid te voeren, in het bijzonder door de groei van de nationaal 
gefinancierde primaire lopende uitgaven onder de potentiële groei op 
middellange termijn te houden, hierbij rekening houdende met de tijdelijke en 
gerichte ondersteuning van huishoudens en ondernemingen die het meest 
kwetsbaar zijn voor de stijgende energieprijzen en de hulp aan Oekraïense 
vluchtelingen. 
 

→ Lidstaten met een lage tot middelmatige schuldgraad: de groei van de nationaal 
gefinancierde primaire lopende uitgaven dient in lijn te zijn met een neutrale 
begrotingskoers (neutral policy stance), hierbij rekening houdende met dezelfde 
tijdelijke en gerichte steunverlening. 

 
Alle Lidstaten dienen de overheidsinvesteringen te verhogen teneinde de groene en 
digitale transitie en de veiligheid van de energievoorziening te realiseren. 
 
 
Begrotingsbeleid na 2023: 
Het budgettaire beleid dient gericht te zijn op het realiseren van prudente 
begrotingssituaties op middellange termijn. 
 
 
Toekomstige richtsnoeren: 
De Europese Commissie kondigde in mei 2022 ook aan dat zij na het zomerreces 
nieuwe richtsnoeren zal mededelen voor mogelijke aanpassingen aan het Europees 
economisch beleidskader (economic governance framework). 
 
 

2.4 Verlenging van de algemene ontsnappingsclausule tot eind 
2023 

Op 3 maart 2021 98 deelde de Europese Commissie mee dat een desactivering van de 
General Escape Clause (GEC) dient afhankelijk te zijn van de toestand waarin de 
economie zich bevindt. Het niveau van de economische activiteit in de Europese Unie 
of de eurozone in vergelijking met het niveau van vóór de gezondheidscrisis (dus de 
toestand eind 2019) is hierbij een belangrijk kwantitatief criterium. 
 
Gelet op de oorlog in Oekraïne, de ongeziene stijging van de energieprijzen en de 
verstoringen in de toeleveringsketen is de terugkeer van de Europese economie naar 
een normale toestand zeker nog niet aan de orde. 

 
98  Europese Commissie, COM (2021) 105 final, 03.03.2021, “Communication from the Commission to the 

Council, One year since the COVID-19: fiscal policy response” 



138 
 

 
In de beslissing over het dan niet desactiveren van de algemene ontsnappingsclausule 
dient bovendien ook de behoefte in overweging genomen te worden om te reageren 
op de economische gevolgen van de Russische invasie en de mogelijke onderbreking 
in de energietoeleveringen. 
 
Om al die redenen is de Europese Commissie van mening dat de toestand van ernstige 
economische neergang (severe economic downturn) in de Europese Unie nog niet achter 
de rug is en dat bijgevolg een verlenging van de budgettaire flexibiliteit tot eind 2023 
verantwoord is 99. 
 
Er wordt evenwel nogmaals aan herinnerd dat de algemene ontsnappingsclausule 
(GEC) niet betekent dat het Stabiliteits- en Groeipact wordt opgeheven. De 
algemene ontsnappingsclausule laat enkel een tijdelijke afwijking van de 
begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact toe op voorwaarde dat de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn niet in gevaar 
wordt gebracht. 
 
De verlenging van de GEC moet het voor de EU-Lidstaten mogelijk maken om met 
het nationale begrotingsbeleid snel te reageren indien nodig en tegelijkertijd een 
geleidelijke overgang te realiseren van een breed geconcipieerde ondersteuning van 
de economie tijdens de pandemie naar een steunverlening waarbij de focus ligt op 
tijdelijke en gerichte discretionaire maatregelen mits het respecteren van de vereiste 
budgettaire voorzichtigheid (prudentie) en het veiligstellen van de budgettaire 
houdbaarheid op middellange termijn. 
 
 

2.5 Evaluatie van het Stabiliteitsprogramma 2022-2025 en het 
Nationaal Hervormingsprogramma 2022 

De Europese Commissie heeft op 23 mei 2022, als onderdeel van het Voorjaarspakket 
2022, de resultaten van de evaluatie van het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal 
Hervormingsprogramma bekendgemaakt in twee publicaties: 
 

- een document 100 ter voorbereiding van de landspecifieke aanbevelingen, 

 
99  Europese Commissie COM (2022) 600 final, 23.05.2022, “2022 European Semester – Spring Package”. 
100  Europese Commissie COM (2022) 602 final, 23.05.2022, Recommendation for a Council recommendation 

on the 2022 National Reform Program of Belgium and delivering a Council opinion on the 2022 Stability 
Progam of Belgium. 
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- het landenrapport (2022 Country Report) 101, hetzij een gedetailleerde analyse, als 
begeleiding bij het eerstgenoemde document. 

 
In beide documenten worden de macro-economische en budgettaire vooruitzichten 
voor 2022-2023 vergeleken met deze van het Stabiliteitsprogramma van april 2022 en 
wordt nagegaan in hoeverre vooruitgang werd geboekt in de verwezenlijking van de 
landspecifieke aanbevelingen van 20 juli 2020 en 18 juni 2021 van de Raad van de 
Europese Unie aan het adres van België. 
 
 

2.5.1 Macro-economische en budgettaire vooruitzichten voor 2022-2023 
De groei- en inflatievooruitzichten zijn volgens de EC minder gunstig dan de 
hypothesen weerhouden in het Stabiliteitsprogramma (SP). De verklaring hiervoor is 
de economische impact van de Russische invasie in Oekraïne die in het SP nog niet is 
opgenomen. Het SP gaat immers uit van de economische vooruitzichten die door het 
FPB werden gepubliceerd op de dag dat de invasie startte, met name 24 februari 2022. 
De EC gaat zowel voor 2022 als voor 2023 uit van een lagere economische groei en een 
hogere inflatie en bbp-deflator. 
 

Tabel 50  
Vergelijking van de kernindicatoren in de Voorjaarsvooruitzichten 2022 van de 

Europese Commissie en het Stabiliteitsprogramma 2022-2025 

 
Bron:  Europese Commissie, COM (2022) 602 final, 23.05.2022. 
 
In de raming van de potentiële groei houdt de EC nog geen rekening met het effect 
van de hervormingen die deel uitmaken van het Herstel- en Veerkrachtplan en een 
gunstige impact kunnen hebben op de potentiële groei. 

 
101  Europese Commissie SWD (2022) 602 final, 23.05.2022, Commission Staff Working Document, 

“2022 Country Report – Belgium”, Accompanying the document “Recommendation for a Council 
recommendation on the 2022 National Reform Program of Belgium and delivering a Council opinion on the 
2022 Stability Programme of Belgium”. 

EC 5/2022 SP 4/2022 ≠ (EC - SP) EC 5/2022 SP 4/2022 ≠ (EC - SP)

2,0 3,0 -1,0 1,8 1,9 -0,1
potentiële groei 1,5 1,6

bbp deflator 4,5 3,3 1,2 3,0 1,3 1,7
HICP 7,8 5,5 2,3 1,9 1,1 0,8

-5,0 -5,2 0,2 -4,4 -3,6 -0,8
structureel saldo -4,5 -4,9 0,4 -4,2 -3,4 -0,8

schuldgraad 107,5 108,0 -0,5 107,6 108,8 -1,2

vorderingensaldo

Voorjaarsvooruitzichten 2022 EC 2022 2023

macro-economische toestand op MLT (%):

reële groei bbp

Budgettaire toestand op MLT (% bbp):                   
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De budgettaire vooruitzichten verschillen ook vrij sterk, vooral voor 2023. Voor 2022 
ligt het door de EC verwachte vorderingentekort, onlangs de lagere groeiverwachting, 
in de buurt van de raming van SP omdat de EC uitsluitend rekening houdt met de 
beleidsmaatregelen die op de afsluitingsdatum van de prognoses met voldoende 
zekerheid gekend zijn. Voor 2023 lopen de groeiverwachtingen vrij gelijk maar schat 
de EC het vorderingentekort gevoelig hoger in dan in het SP omdat zij de maatregelen 
die in het SP nog niet werden gespecifieerd, uitsluit. 
 
In het SP wordt in 2023 een daling van het vorderingentekort vooropgesteld met 1,6 
procentpunt bbp (van 5,2% bbp in 2022 tot 3,6% bbp in 2023) terwijl de EC slechts 
uitgaat van een vermindering met 0,6 procentpunt bbp (van 5,0% bbp tot 4,4% bbp), 
ondanks de in 2023 verwachte stopzetting van de maatregelen gerelateerd aan de 
gezondheidscrisis. De pessimistischer inschatting door de EC houdt verband met: 
 

- de tijdelijke beleidsmaatregelen om de effecten van de stijgende energieprijzen 
tegen te gaan; 

- de automatische indexering van de ambtenarenwedden en de sociale 
uitkeringen in een context van oplopende inflatie; 

- de bijkomende defensie-uitgaven (door de EC geraamd op 0,1% bbp in 2022); 
- de bijkomende kosten van de tijdelijke bescherming en opvang van Oekraïense 

vluchtelingen (door de EC geraamd op 0,1% bbp in 2022 en 2023); 
- de toename van de niet-tijdelijke lopende uitgaven die niet enkel omwille van 

voormelde automatische indexering stijgen, maar ook door de stijging van de 
vergrijzingskosten en de permanente structurele maatregelen genomen tijdens 
de gezondheidscrisis, zoals de verhoging van de minimumpensioenen en de 
lonen in de gezondheidssector; 

- een gebrek aan significante begrotingsmaatregelen om de op structurele wijze 
toenemende lopende uitgaven te compenseren. 

 
Bovenstaande factoren wijzen volgens de Europese Commissie op een budgettaire 
ontsporing in vergelijking met de vooruitzichten die dateren van vóór de 
pandemie 102. 
 

 
102  Europese Commissie, SWD (2022) 602 final, 23.05.2022, “2022 Country Report - Belgium”, p. 3. 
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De door de EC verwachte schuldgraad ligt vooral in 2023 lager dan in het SP omwille 
van de hogere bbp-deflator die door de EC wordt gehanteerd. De schuldgraad is en 
blijft niettemin zeer hoog. De in 2021 vastgestelde daling (van 112,8% bbp eind 2020 
tot 108,2% bbp eind 2021) ingevolge het sterke economisch herstel en het lagere 
overheidstekort, zou zich echter op termijn niet bestendigen. De EC gaat voor 2022 en 
2023 nog uit van een stabilisatie van de schuldgraad rond 107,5% bbp, maar verwacht 
op middellange termijn een permanente stijging van de schuldgraad tot 117% bbp 
in 2032. 
 
De recente verlenging van de looptijd van de schuld zal volgens de EC de impact van 
de stijgende intrestvoeten wel milderen op korte termijn. Maar de Commissie wijst 
nog op een ander probleem, met name de sterk verschillende gevoeligheden tussen de 
diverse overheidsgeledingen omwille van de grote onderlinge verschillen in de 
tekorten en de schuldniveaus. 
 
Een ander belangrijk pijnpunt is volgens de Europese Commissie de mank lopende 
budgettaire coördinatie tussen de verschillende overheidsgeledingen: het in 2013 
afgesloten Samenwerkingsakkoord waarin een budgettaire coördinatie tussen de 
Federale Overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten werd overeengekomen 
is bijna 10 jaar na datum nog steeds niet volledig geïmplementeerd. Dat gebrek aan 
budgettaire coördinatie heeft tot gevolg dat al bijna een decennium lang de 
begrotingsdoelstellingen die in de opeenvolgende Stabiliteitsprogramma’s worden 
opgenomen, niet onderschreven worden in een formeel akkoord tussen de federale, 
regionale en gemeenschapsregeringen en dat bijgevolg een geloofwaardig 
meerjarig begrotingsplan al die tijd dode letter is gebleven103. 
 
Daardoor scoort België onder het Europese gemiddelde voor wat de indicatoren 
betreft inzake “nationaal budgettair kader op middellange termijn” (national medium-
term budgetary framework) en “sterkte van begrotingsregels” (strength of fiscal rules). 
 
 

2.5.2 De vooruitgang met betrekking tot de landspecifieke aanbevelingen 
geformuleerd in 2020 en 2021 

Het betreft de uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen die de Raad van de 
Europese Unie op 20 juli 2020 en 18 juni 2021 heeft geformuleerd. 
 

 
103  Europese Commissie, SWD (2022) 602 final, 23.05.2022, “2022 Country Report - Belgium”, p. 4. 
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Tabel 51  
Verwezenlijking van de landspecifieke aanbevelingen van 20 juli 2020 

 
Bron:  Europese Commissie, COM (2022) 602 final, 23.05.2022. 
 

Aanbevelingen Vaststellingen

- In 2020 en 2021, overeenkomstig de algemene
ontsnappingsclausule, alle nodige maatregelen nemen
om de COVID-19-pandemie doeltreffend aan te
pakken, de economie te stimuleren en het daarop
volgend economisch herstel te ondersteunen.

- Het economische herstel werd in 2021 ondersteund
door begrotingsmaatregelen die overeenstemden met
de voormelde aanbevelingen.

- Vorderingentekort Gezamenlijke Overheid daalde van
9,0% bbp in 2020 naar 5,5% bbp in 2021.      
- De tijdelijke noodmaatregelen namen af van 4,4% bbp
in 2020 naar 2,9% bbp in 2021,

- Indien de economische omstandigheden dit toelaten,
een begrotingsbeleid voeren dat gericht is op het tot
stand brengen van prudente begrotingssituaties op
middellange termijn en op het waarborgen van de
houdbaarheid van de schuld.

- De discretionaire begrotingsmaatregelen genomen in
2020 en 2021 waren meestal tijdelijk of gingen gepaard
met compenserende maatregelen, maar dit was niet
altijd het geval zoals bijvoorbeeld de permanente
verhoging van de minimum pensioenen en de
permanente verhoging van de lonen in de
gezondheidszorg.
- De overheidsschuld daalde van 112,8% bbp eind 2020
naar 108,2% eind 2021.

- En tegelijkertijd de investeringen verhogen.
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Tabel 52  
Verwezenlijking van de landspecifieke aanbevelingen van 18 juni 2021 

 
(*) Dat is onder meer het gevolg van de maatregelen om de economische en sociale effecten van 

de stijgende energieprijzen af te zwakken (0,5 procentpunt bbp), de kosten voor de tijdelijke 
opvang van Oekraïense vluchtelingen (0,1 procentpunt bbp), de automatische indexering van 
de wedden van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen, en in mindere mate, de 
hogere overheidsconsumptie van goederen en diensten. 

Bron:  Europese Commissie, COM (2022) 602 final, 23.05.2022. 
 
 

2.6 Europese aanbevelingen voor België voor 2023 en daarna 

2.6.1 Europees begrotingskader in 2023: verlenging van de budgettaire 
flexibiliteit 

Na de uitbraak van de COVID-19-pandemie in februari 2020 werd de algemene 
ontsnappingsclausule (General Escape Clause of GEC) voor de eerste maal geactiveerd 
vanaf maart 2020. 
 
  

Aanbevelingen (beperkt tot de strikt budgettaire) Verwachtingen van de EC voor 2022 Verwachtingen van de EC voor 2023

- De RRF in 2022 aanwenden voor bijkomende 
investeringen gericht op het economisch herstel.

- In 2022 wordt een expansief begrotingsbeleid gevoerd 
waarvan de impact wordt geraamd op -2,4% bbp.

- Bij ongewijzigd beleid is het begrotingsbeleid neutraal.

- Het economisch herstel wordt in 2022 verder 
ondersteund door gebruik te maken van de RRF voor de 
financiering van bijkomende investerigen, wat in 
overeenstemming is met de aanbevelingen.

- Het economische herstel wordt in 2023 verder 
ondersteund met investeringen die gefinancierd 
worden met subsidies vanuit de RRF.

- De uitgaven gefinancierd met de RRF (en andere EU-
fondsen) nemen toe met 0,2 procentpunt bbp t.o.v. 
2021.

- De uitgaven gefinancierd met de RRF (en andere EU-
fondsen) blijven evenwel op hetzelfde niveau als in 
2022.

- Een voorzichtig begrotingsbeleid voeren en 
investeringen gefinancierd met nationale middelen 
handhaven.

- De nationaal gefinancierde investerigen blijven 
gehandhaafd wat conform is met de aanbevelingen.

- De nationaal gefinancierde investerigen nemen toe 
met 0,1 procentpunt bbp t.o.v. 2022.

- De nationaal gefinancierde primaire lopende uitgaven 
hebben een fors aandeel in de expansieve 
begrotingskoers in 2022, met name 2,1 procentpunten 
bbp t.o.v. 2021 (netto, na maatregelen aan 
ontvangstenzijde) (*). Volgens de Commissie worden de 
kosten van de getroffen maatregelen niet volledig 
geneutraliseerd door compenserende maatregelen. 

- De nationaal gefinancierde primaire lopende uitgaven 
hebben, rekening houdend met de afbouw van de 
maatregelen ter gedeeltelijke compensatie van de 
stijgende energieprijzen, een beperkte impact van 0,1 
procentpunten bbp t.o.v. 2022.

- De Commissie is van oordeel dat er een risico is voor de houdbaarheid van de schuld op middellange 
termijn.
- Tevens wordt de aandacht gevestigd op de verwachte toename van de impact van de vergrijzingsgerelateerde 
uitgaven (voornamelijk pensioenen en uitgaven voor langrdurige zorg) met 3,6 procentpunt bbp tegen 2040 en 
5,4 procentpunt bbp tegen 2070.

- Van zodra de economische omstandigheden dit 
toelaten, het begrotingsbeleid opnieuw afstemmen op 
het bereiken van de middelllange termijn doelstellingen 
en op het veiligstellen van de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op middellange termijn en 
tegelijkertijd meer investeren om de potentiële groei 
van de economie te verhogen.

- Volgens het begrotingstraject weerhouden in het Stabiliteitsprogramma 4/2022 daalt het vorderingentekort 
van 3,6% bbp in 2023 tot 3,4% bbp in 2024 en 2,7% bbp in 2025, dus onder de tekortnorm van 3,0% bbp.

- Maar dit traject:
   - is, behoudens een technische correctie op het saldo 2022, gebaseerd op prognoses die nog geen rekening 
houden met de oorlog in Oekraïne;
   - houdt rekening met nog niet gespecifieerde maatregelen, met name de vooropgestelde flexibele budgettaire 
inspanning van 0,8 procentpunt bbp tussen 2023 en 2025.
- In het Stabiliteitsprogramma 4/2022 stijgt de schuldgraad van 108,8% bbp eind 2023 naar 109,7% bbp in 2024 
en 110,1% bbp in 2025.
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De gecoördineerde beleidsactie heeft toegelaten om vanaf het voorjaar van 2020 de 
impact van de COVID-19-pandemie op de economie te temperen. De combinatie van 
de activering van de GEC en de creatie van een specifiek tijdelijk kader voor staatshulp 
heeft in alle Lidstaten van de Europese Unie een grootschalige budgettaire 
ondersteuning mogelijk gemaakt. 
 
Ongeveer één jaar na de uitbraak van de COVID-19-pandemie kondigde de Europese 
Commissie op 3 maart 2021 aan dat de beslissing om de algemene 
ontsnappingsclausule te desactiveren, dan wel te blijven toepassen, gezien moet 
worden als een algehele evaluatie van de toestand van de economie waarbij het niveau 
van de economische activiteit in de Europese Unie of de eurozone in vergelijking met 
het niveau van vóór de gezondheidscrisis (dus de toestand eind 2019) een belangrijk 
kwantitatief criterium is. 
 
In 2021 bleef bijgevolg de algemene ontsnappingsclausule verder van toepassing. 
 
Op basis van de Lentevooruitzichten 2021 (Spring Forecast 2021) oordeelde de 
Commissie dat de voorwaarden voldaan waren om de toepassing van de GEC ook in 
2022 verder te zetten. 
 
In een mededeling van 2 maart 2022 104 kondigde de Commissie nog aan dat de GEC 
waarschijnlijk vanaf 2023 zou gedesactiveerd worden, maar dat die beslissing, gelet 
op het oorlogsconflict in Oekraïne, opnieuw zou geëvalueerd worden op basis van de 
Voorjaarsvooruitzichten 2022. 
 
Op 23 mei 2022 105 maakte de Commissie bekend dat een verlenging van de toepassing 
van de GEC tot eind 2023 gerechtvaardigd is omwille van: 
 

- de grotere onzekerheid en sterke neerwaartse risico’s voor de economische 
vooruitzichten, in de context van de oorlogssituatie in Oekraïne, 

- de ongekende stijgingen van de energieprijzen, 
- de aanhoudende verstoring van de toeleveringsketens. 

 
 

 
104  Europese Commissie, COM (2022) 85 final, 02.03.2022, “Communication from the Commission to the 

Council: Fiscal policy guidance for 2023”. 
105  Europese Commissie, COM (2022) 600 final, 23.05.2022. 



145 
 

2.6.2 De Europese aanbevelingen voor het begrotingsbeleid in België voor 
2023 en daarna 

2.6.2.1 Overzicht van de landspecifieke aanbevelingen 
De Europese Commissie rondde op 23 mei 2022 de beoordeling 106 af van het 
Stabiliteitsprogramma 2022-2025 en het Nationaal Hervormingsprogramma 2022, die 
door België op 30 april 2022 werden ingediend. 
 
Die analyse heeft aanleiding gegeven tot een het geheel van aanbevelingen en 
adviezen, gegroepeerd in de landspecifieke aanbevelingen, waarover in de Raad van 
de Europese Unie overeenstemming werd bereikt op 13 juni 2022 107. De Europese 
Raad bekrachtigde deze aanbevelingen op 21 juni 2022. 
 
In 2021 werd geoordeeld dat gelet op de hoge mate van onzekerheid over het verdere 
verloop van de pandemie en de slaagkansen van het economische herstel, de 
aanbevelingen voor 2022 vooral kwalitatief moesten blijven. 
 
Dit jaar zijn de aanbevelingen voor 2023 en de daaropvolgende jaren, niettegenstaande 
de heersende onzekerheid die ingevolge de oorlogssituatie in Oekraïne nog is 
toegenomen, toch gedetailleerder dan deze van het voorgaande jaar. 
 
De landspecifieke aanbevelingen 2022 viseren diverse beleidsdomainen en kunnen in 
vier punten worden samengevat. Het eerste punt omvat vooral budgettaire 
aanbevelingen (zie punt 2.6.2.2). 
 
De drie andere punten 108 vallen buiten de context van onderhavig advies en hebben 
betrekking op: 

- de (verdere) uitvoering van het Herstel- en Veerkrachtplan dat België moet 
toelaten om verdere vooruitgang te boeken in de groene en digitale transitie en 
moet helpen om te herstellen van de gevolgen van de COVID-19-crisis en 
tegelijkertijd zijn veerkracht te vergroten; in de dat Plan zijn ook initiatieven 
opgenomen die mede een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen inzake 
budgettaire houdbaarheid (zie punt 2.6.2.2), 

- het tewerkstellingsbeleid, en 
- het energiebeleid. 

 
 

 
106  Europese Commissie COM (2022) 602 final, 23.05.2022. 
107  Raad van de Europese Unie 9736/22, 13.06.2022, Aanbeveling voor een Aanbeveling van de Raad 

over het Nationaal Hervormingsprogramma 2022 van België en met een advies van de Raad over 
het Stabiliteitsprogramma 2022 van België. 

108  Meer toelichtingen hierover in bijlage 3.7. 
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2.6.2.2 De Europese aanbevelingen voor het begrotingsbeleid in België 
De aanbevelingen inzake begrotingsbeleid betreffen het jaar 2023 en de periode erna: 
 

→ Aanbevelingen voor 2023: 
3 kernwoorden: voorzichtigheid, flexibiliteit en investeringen. 
 

- voorzichtigheid: een voorzichtig begrotingsbeleid voeren door de groei 
van de nationaal gefinancierde primaire lopende uitgaven lager te 
houden dan de potentiële groei op middellange termijn, rekening 
houdende met de tijdelijke en gerichte steun aan: 
 de huishoudens en bedrijven die het meest kwetsbaar zijn voor de 

stijging van de energieprijzen; 
 de Oekraïense vluchtelingen; 

 
- flexibiliteit: steeds paraat staan om de lopende uitgaven aan te passen 

aan de veranderende omstandigheden; 
 

- investeringen: meer overheidsinvesteringen met het oog op de groene en 
digitale transitie en de energiezekerheid, onder meer door gebruik te 
maken van de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit, REPowerEU 109 en andere 
EU-fondsen. 

 
→ Aanbevelingen voor de jaren na 2023: 

een begrotingsbeleid voeren dat gericht is op budgettaire prudentie, 
schuldvermindering, budgettaire houdbaarheid en structurele hervormingen: 
 
 

- de realisatie van prudente begrotingssituaties op middellange termijn, 
- het waarborgen van een geloofwaardige en geleidelijke 

schuldvermindering, 
- het waarborgen van de budgettaire houdbaarheid op middellange 

termijn door middel van een geleidelijke consolidatie, investeringen en 
hervormingen, 

- wat de hervormingen betreft: 
• prioriteit geven aan hervormingen die de budgettaire 

houdbaarheid van de langdurige zorg verbeteren, door onder 
meer de bevordering van het kostenefficiënt gebruik van de 
verschillende zorgstructuren, 

 
109  Plan om de algehele afhankelijkheid van de Europese Unie van fossiele brandstoffen te 

verminderen en de invoer ervan uit Rusland zo spoedig mogelijk af te bouwen. 
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• het belasting- en uitkeringsstelsel hervormen om de negatieve 
prikkels om uit werken te gaan te verminderen door een 
verschuiving van de belastingdruk weg van arbeid en een 
vereenvoudiging van de belasting- en uitkeringsstelsels, 

• de belastinguitgaven verminderen, 
• het belastingstelsel neutraler maken voor investeringen. 

 
In het Herstel- en Veerkrachtplan van België werden tevens een aantal structurele 
hervormingen en projecten opgenomen die kunnen bijdragen tot de verbetering van 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en die nog niet allemaal werden aangevat 
of voltooid: 
 

- de systematische integratie van spending reviews in de begrotingsprocessen op 
alle overheidsgeledingen: dergelijke reviews helpen om de kwaliteit, de 
efficiëntie en de samenstelling van de overheidsuitgaven te verbeteren, de 
stapsgewijze implementatie hiervan werd reeds door meerdere overheden 
aangevat; 
 

- de voorziene pensioenhervorming: België heeft zich geëngageerd om de sociale 
en financiële houdbaarheid van de pensioenen te verbeteren, mensen te 
stimuleren om langer te werken ook als zij voldoen aan de voorwaarden voor 
een vervroegde uitstap uit de arbeidsmarkt, meer belang te hechten aan de 
aspecten solidariteit en verzekering in het pensioenstelsel en de convergentie te 
verbeteren tussen en binnen de verschillende pensioenstelsels (privé- en 
overheidsstelsels), de discussie hierover is aan de gang. 

 
In het landenrapport 2022 wordt duidelijk gesteld dat de uitdaging om de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën veilig te stellen aanzienlijk is in België door: 
 

- de zeer hoge schuldgraad, 
 

- de voorziene toename van de vergrijzingskosten en de kosten van lange termijn 
zorg, 
 

- de reeds zeer hoge ratio van de overheidsuitgaven uitgedrukt in procenten bbp: 
de overheidsinvesteringen (uitgedrukt in % bbp) scoren beneden het Europees 
gemiddelde terwijl de ratio van de overheidsuitgaven tot de hoogste behoort 
van de eurozone (zelfs al vóór de gezondheidscrisis). 
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2.7 Verslag over de naleving van het tekort- en schuldcriterium: 
evaluatie van de begrotingstoestand 2021 

2.7.1 Verslag bedoeld in artikel 126(3) van het VWEU 
De Europese Commissie heeft op 23 mei 2022 het rapport 110 bedoeld in artikel 126(3) 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 
gepubliceerd 111. Daarin wordt nagegaan of de Lidstaten voldoen aan de tekort- en 
schuldcriteria van het correctieve luik van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) 112. 
 
Een overschrijding van één van beide criteria van het correctieve luik betekent niet dat 
de procedure buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure of EDP) onmiddellijk 
wordt opgestart want dat gebeurt slechts stapsgewijze via een vastgestelde procedure, 
maar het is wel de aanleiding voor de Commissie om een rapport artikel 126(3) op te 
stellen. Het rapport beoogt een eerste evaluatie van de voorwaarden om een procedure 
buitensporige tekorten eventueel in gang te zetten. 
 
Er weze aan herinnerd dat de term “deficit” in EDP zowel verwijst naar een 
buitensporig tekort als een excessieve schuld die niet in een bevredigend tempo 
afneemt. 
 
Het rapport van mei 2022 betreft 18 van de 27 EU-Lidstaten 113, daarvan leefden 17, 
waaronder België, het tekortcriterium niet na; 5 Lidstaten, waaronder België, 
respecteerden het schuldcriterium niet. In Tabel 56 en Tabel 57 wordt hiervan een 
overzicht gegeven. 
 

 
110  Europese Commissie, COM (2022) 630 final, 23.05.2022, Report from the Commission, Report 

prepared in accordance with article 126(3) of the Treaty on the fonctioning of the European Union. 
111  Het rapport van 23 mei 2022 refereert naar de publicatie: Eurostat Euro Indicators 46/2022 van 22 

april 2022. 
112  Ter herinnering: criteria van het correctieve luik van het SGP: 

- Buitensporige tekorten vermijden: het nominaal vorderingensaldo van de Gezamenlijke 
Overheid mag de kritische drempel van 3% van het bbp niet overschrijden: dat is het 
tekortcriterium van het correctieve luik; 

- Excessieve schuld vermijden: de schuldgraad van de Gezamenlijke Overheid mag niet groter 
zijn dan 60% van het bbp of dient in voldoende mate af te nemen en deze referentiewaarde in 
een bevredigend tempo te benaderen: dit is het schuldcriterium van het correctieve luik. 

113  Roemenië bevindt zich sinds 2020 in EDP en is dus niet opgenomen en de overige 8 Lidstaten 
(Denemarken, Ierland, Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Nederland, Portugal, Zweden) 
beantwoordden in 2021 zowel aan het tekort- als het schuldcriterium en zijn daarom ook niet 
opgenomen. 



149 
 

Het rapport viseert niet enkel de tekort- en schuldcijfers (analyse prima facie) maar 
neemt ook alle relevante factoren in aanmerking die de context schetsen waarin de 
overschrijding van de criteria zich heeft voorgedaan om zodoende tot een globale 
beoordeling (overall assessment) te komen. Het rapport van mei 2022 houdt onder 
meer rekening met: 
 

a) de zware economische terugval veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, 
b) de macro-economische en budgettaire impact van de invasie van Oekraïne door 

Rusland, 
c) de naleving door de EU-Lidstaten van de aanbevelingen die door de Raad van 

de Europese Unie op 20 juli 2020 en 18 juni 2021 aan hun adres werden 
geformuleerd. 

 
Wat de EDP-procedure betreft, heeft de Europese Commissie echter reeds op 2 maart 
2022 114 aangekondigd dat zij in de lente van 2022 geen voorstellen zou formuleren om 
nieuwe procedures op te starten omwille van de massieve onzekerheid die momenteel 
heerst en voortspruit uit het samenvallen van de gezondheidscrisis, die nog steeds een 
buitengewone macro-economische en budgettaire impact 115 heeft, met voormelde 
invasie. De uittekening van een gedetailleerd budgettair aanpassingstraject wordt in 
dergelijke context sterk bemoeilijkt. 
 
Zoals in 2021 werd het verslag van mei 2022 niet per Lidstaat opgesteld maar 
rapporteert het over de evoluties in 18 Lidstaten, waaronder België 116. 
 
 

2.7.2 Eerste deel van de evaluatie van het correctieve luik van het SGP: prima 
facie 

2.7.2.1 Tekortcriterium 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de evolutie van het 
overheidstekort (vorderingensaldo gezamenlijke overheid uitgedrukt in procenten 
van het bbp) tijdens de periode 2018-2023 in alle Lidstaten 117 van de Europese Unie, 
gerangschikt in aflopende volgorde volgens het tekort in 2021. De cijfers voor 2022-
2023 zijn de ramingen van de Lentevooruitzichten 2022 van de Europese Commissie. 
 

 
114  Zie EC COM (2022) 85 final, 02.03.2022. 
115  Heropflakkering van de pandemie in de herfst van 2021 en de snelle verspreiding van de 

Omikronvariant. 
116  Naast België: Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, 

Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slovakije en Finland. 
117  Met uitzondering van Roemenië dat zich sinds 2020 in een procedure buitensporige tekorten (EDP) 

bevindt. 
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Tabel 53  
Vorderingentekort in de EU-lidstaten (*) tijdens de periode 2018-2013 (in % bbp) 

 
(*) De tabel herneemt de data voor alle 27 EU-Lidstaten, ook Roemenië dat zich sinds 2020 in EDP 

bevindt. Het rapport 126 (3) van het VWEU van mei 2022 betreft slechts 18 Lidstaten; de 
overige 8 Lidstaten voldeden in 2021 zowel aan het tekort- als het schuldcriterium. 

Bron:  Bewerking door HRF-secretariaat op basis van het document “Europese Commissie, COM 
(2022) 630 final, 23.05.2022”. 

 
 

2.7.2.1.1 Realisaties 2021 

In België en in alle in het rapport besproken Lidstaten, met uitzondering van Estland, 
Litouwen, Polen en Finland, werd het tekortcriterium in 2021 niet gerespecteerd 
omdat het vorderingensaldo de drempelwaarde van 3% bbp overschreed, wat 
overeenkomstig artikel 126 van het VWEU als een buitensporig tekort wordt 
aangemerkt. 

↓
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Malta 2,1% 0,6% -9,5% -8,0% -5,6% -4,6%
Griekenland 0,9% 1,1% -10,2% -7,4% -4,3% -1,0%
Letland -0,8% -0,6% -4,5% -7,3% -7,2% -3,0%
Italië -2,2% -1,5% -9,6% -7,2% -5,5% -4,3%
Roemenië -2,8% -4,3% -9,3% -7,1% -7,5% -6,3%
Spanje -2,6% -3,1% -10,3% -6,9% -4,9% -4,4%
Hongarije -2,1% -2,1% -7,8% -6,8% -6,0% -4,9%
Frankrijk -2,3% -3,1% -8,9% -6,5% -4,6% -3,2%
Slovakije -1,0% -1,3% -5,5% -6,2% -3,6% -2,6%
Oostenrijk 0,2% 0,6% -8,0% -5,9% -3,1% -1,5%
Tsjechië 0,9% 0,3% -5,8% -5,9% -4,3% -3,9%
België -0,9% -2,0% -9,0% -5,5% -5,0% -4,4%
Slovenië 0,7% 0,4% -7,8% -5,2% -4,3% -3,4%
Bulgarije 1,7% 2,1% -4,0% -4,1% -3,7% -2,4%
Duitsland 1,9% 1,5% -4,3% 3,7% -2,5% -1,0%

Kroatië 0,0% 0,2% -7,3% -2,9% -2,3% -1,8%
Portugal -0,3% 0,1% -5,8% -2,8% -1,9% -1,0%
Finland -0,9% -0,9% -5,5% -2,6% -2,2% -1,7%
Nederland 1,4% 1,7% -3,7% -2,5% -2,7% -2,1%
Estland -0,6% 0,1% -5,6% -2,4% -4,4% -3,7%
Polen -0,2% -0,7% -6,9% -1,9% -4,0% -4,4%
Ierland 0,1% 0,5% -5,1% -1,9% -0,5% 0,4%
Cyprus -3,6% 1,3% -5,8% -1,7% -0,3% -0,2%
Litouwen 0,5% 0,5% -7,3% -1,0% -4,6% -2,3%
Zweden 0,8% 0,6% -2,7% -0,2% -0,5% 0,5%
Luxemburg 3,0% 2,3% -3,4% 0,9% -0,1% 0,1%
Denemarken 0,8% 4,1% -0,2% 2,3% 0,9% 0,6%

Vorderingentekort > 3% bbp in 2021

Vorderingentekort ≤ 3% bbp in 2021
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In de meeste Lidstaten lag het tekort in 2021 lager dan in het voorgaande jaar; dat was 
ook in België het geval met een vorderingensaldo van -5,5% bbp in 2021 
tegenover -9,0% bbp in 2020. Bulgarije, Tsjechië, Letland en Slovakije boekten 
daarentegen een hoger tekort. 
 
In Finland en in de 8 niet besproken Lidstaten (Denemarken, Ierland, Kroatië, Cyprus, 
Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden) lag het vorderingensaldi in 2021 ook 
onder de referentiewaarde van 3% bbp. 
 
 

2.7.2.1.2 Ramingen voor 2022 en 2023 

België en alle in het rapport opgevolgde Lidstaten zouden in 2022 de drempelwaarde 
van 3% bbp overschrijden, met uitzondering van Finland. 
 
In de niet besproken Lidstaten wordt voor 2022 en/of 2023 een verdere verbetering van 
het tekort verwacht. 
 
De Europese Commissie geeft wel aan dat de ramingen voor 2022-2023 met een 
uitzonderlijk hoge graad van onzekerheid omgeven zijn. 
 
 

2.7.2.1.3 Omvang en aard van de overschrijding 

Behalve de toetsing van de limietwaarde wordt ook de omvang en de aard van de 
overschrijding in beschouwing genomen. 
 
De Europese Commissie gaat na:  

a) of het tekortniveau al dan niet nog steeds dicht bij 3% bbp ligt, en 
b) of de overschrijding uitzonderlijk en tijdelijk is. 

 
Omvang van de overschrijding: 
 

a) vorderingensaldo hoger en niet in de buurt van de referentiewaarde van 3% 
bbp: 
 

→ is in 2021 het geval voor België en alle andere Lidstaten waar het tekort 
hoger lag dan de drempelwaarde; 
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→ België bevond zich in 2021 in de middengroep van landen met tekorten 
tussen 3% bbp en 6% bbp, samen met Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, 
Oostenrijk en Slovenië; 
 

→ tekorten boven de 6% bbp werden in 2021 opgetekend in Griekenland, 
Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Hongarije, Malta en Slovakije. 

 
b) Vorderingensaldo hoger maar in de buurt van de referentiewaarde: 

 
→ is in geen van de besproken Lidstaten het geval 

 
 
Aard van de overschrijding: 
Op basis van de vooruitzichten voor 2022 en 2023 wordt bepaald of de afwijking 
tijdelijk is of niet: 
 

→ in België wordt de overschrijding als niet tijdelijk aangemerkt gelet op de 
verwachte tekorten: -5,0% bbp in 2022 en -4,4% bbp in 2023; 
 

→ dezelfde beoordeling geldt voor alle andere besproken Lidstaten, met 
uitzondering van Duitsland (reeds in 2022 onder de referentiewaarde), 
Bulgarije, Griekenland, Letland, Litouwen, Oostenrijk en Slovakije waar de 
tekorten van 2021 wel als tijdelijk worden beschouwd gelet op de in 2023 
verwachte verbeteringen. 

 
 

2.7.2.1.4 Besluit van de Europese Commissie inzake het tekortcriterium vóór 
inachtneming van relevante factoren 

Vóór inachtneming van relevante factoren, besluit de Commissie dat in 17 van de 26 
Lidstaten (Roemenië in procedure buitensporige tekorten niet meegerekend) die 
onder het preventieve luik van het SGP vallen, het tekortcriterium in 2021 niet werd 
gerespecteerd: België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, 
Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië en 
Slovakije. 
 
In de volgende 9 Lidstaten was dat wel het geval: Finland, Denemarken, Ierland, 
Kroatië, Cyprus, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden. 
 
 



153 
 

2.7.2.2 Schuldcriterium 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de schuldratio 
(bruto geconsolideerde schuld van de gezamenlijke overheid uitgedrukt in procenten 
van het bbp) tijdens de periode 2018-2023 in alle EU-Lidstaten, gerangschikt in 
aflopende volgorde volgens de schuldgraad in 2021. De cijfers voor 2022-2023 zijn de 
ramingen van de Lentevooruitzichten 2022 van de Europese Commissie. 
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Tabel 54  
Schuldgraad in de EU-lidstaten (*) tijdens de periode 2018-2013 (in % bbp) 

 
(*) De tabel herneemt de data voor alle 27 EU-Lidstaten, ook Roemenië dat zich sinds 2020 in EDP 

bevindt. Het rapport 126 (3) van het VWEU van mei 2022 betreft slechts 18 Lidstaten; de 
overige 8 Lidstaten voldeden in 2021 zowel aan het tekort- als het schuldcriterium. 

Bron:  Bewerking door HRF-secretariaat op basis van het document “Europese Commissie, COM 
(2022) 630 final, 23.05.2022”. 

 
 

2.7.2.2.1 Realisaties 2021 

Eind 2021 bedroeg de schuldgraad in België 108,2% bbp, dat is een daling met 4,6 
procentpunt bbp ten opzichte van het voorgaande jaar dat met een schuldgraad van 
112,8% werd afgesloten. 
 

↓
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Griekenland 186,4% 180,7% 206,3% 193,3% 185,7% 180,4%
Italië 134,4% 134,1% 155,3% 150,8% 147,9% 146,8%
Portugal 121,5% 116,6% 135,2% 127,4% 119,9% 115,3%
Spanje 100,5% 98,3% 120,0% 118,4% 115,1% 113,7%
Frankrijk 97,8% 97,4% 114,6% 112,9% 111,2% 109,1%
België 99,8% 97,7% 112,8% 108,2% 107,5% 107,6%
Cyprus 98,4% 91,1% 115,0% 103,6% 93,9% 88,8%
Oostenrijk 74,1% 70,6% 83,3% 82,8% 80,0% 77,5%
Kroatië 73,3% 71,1% 87,3% 79,8% 75,3% 73,1%
Hongarije 69,1% 65,5% 79,6% 76,8% 76,4% 76,1%
Slovenië 70,3% 65,6% 79,8% 74,7% 74,1% 72,7%
Duitsland 61,2% 58,9% 68,7% 69,3% 66,4% 64,5%
Finland 59,8% 59,6% 69,0% 65,8% 65,9% 66,6%
Slowakije 49,6% 48,1% 59,7% 63,1% 61,7% 58,3%

Malta 43,7% 40,7% 53,4% 57,0% 58,5% 59,5%
Ierland 63,1% 57,2% 58,4% 56,0% 50,3% 45,5%
Polen 48,8% 45,6% 57,1% 53,8% 50,8% 49,8%
Nederland 52,4% 48,5% 54,3% 52,1% 51,4% 50,9%
Roemenië 34,7% 35,3% 47,2% 48,8% 50,9% 52,6%
Letland 37,1% 36,7% 43,3% 44,8% 47,0% 46,5%
Litouwen 33,7% 35,9% 46,6% 44,3% 42,7% 43,1%
Tsjechië 32,1% 30,1% 37,7% 41,9% 42,8% 44,0%
Denemarken 34,0% 33,6% 42,1% 36,7% 34,9% 33,9%
Zweden 38,9% 34,9% 39,6% 36,7% 33,8% 30,5%
Luxemburg 20,8% 22,3% 24,8% 24,4% 24,7% 25,1%
Bulgarije 22,1% 20,0% 24,7% 25,1% 25,3% 25,6%
Estland 8,2% 8,6% 19,0% 18,1% 20,9% 23,5%

Schuldgraad > 60% bbp in 2021

Schuldgraad ≤ 60% bbp in 2021
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België bevindt zich in de groep van 7 EU-Lidstaten met een schuldgraad van meer dan 
100% bbp eind 2021. Koploper is Griekenland met een schuldratio van 193,3% bbp, 
gevolgd door Italië (150,8% bbp), Portugal (127,4% bbp), Spanje (118,4% bbp), 
Frankrijk (112,9% bbp) en dan België (108,2% bbp) en Cyprus (103,6% bbp). 
 
De drempelwaarde van 60% bbp werd eind 2021 evenmin gerespecteerd in Duitsland, 
Hongarije, Oostenrijk, Slovenië, Slovakije, Finland en Kroatië. 
 
Dat betekent dat in 14 van de 27 EU-Lidstaten het schuldcriterium in 2021 niet werd 
nageleefd. In Duitsland en Finland die in 2019 nog beneden de referentiewaarde van 
60% bbp bleven, blijft de in 2020 vastgestelde overschrijding behouden in 2021. 
 
 

2.7.2.2.2 Ramingen voor 2022 en 2023 

In de meeste EU-Lidstaten, waaronder België, wordt een daling van de schuldgraad 
verwacht in de periode 2022-2023. 
 
In België zou de schuldgraad afnemen van 108,2% bbp in 2021 naar 107,5% bbp en 
107,6% bbp in 2022 respectievelijk 2023.  
 
In 8 van de 27 Lidstaten wordt na 2021 een toename van de schuldgraad verwacht: 
Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Malta, Finland, Luxemburg en Roemenië. 
 
 

2.7.2.2.3 Schuldverminderingsbenchmark 

In geval van overschrijding van de drempelwaarde van 60% bbp, gaat de Commissie 
na of de schuldgraad “in voldoende mate afneemt”. Die voorwaarde wordt gemeten 
aan de hand van de schuldverminderingsbenchmark (debt reduction benchmark). 
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Die schuldreductiebenchmark wordt gedefinieerd als een jaarlijkse vermindering van 
het verschil tussen de effectieve schuldgraad en de drempelwaarde van 60% bbp met 
5% gemiddeld over de 3 voorbije jaren. De benchmark is dus een jaarlijkse 
vermindering van het differentieel van de schuldgraad met 1/20ste over de 3 voorbije 
jaren 118. 
 
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van naleving van de 
schuldverminderingsbenchmark aan de hand van de afwijking tussen de schuldratio 
en de schuldbenchmark: een negatief teken geeft aan dat de effectieve schuldgraad 
lager is dan de schuldbenchmark wat betekent dat de schuldreductiebenchmark wordt 
nageleefd. 
 

Tabel 55  
Afwijking ten opzichte van de schuldverminderingsbenchmark (in % bbp) (*) 

 
(*) Negatieve afwijking = respect van de schuldverminderingsbenchmark. 
Bron:  Bewerking door HRF-secretariaat op basis van het document “Europese Commissie, COM 

(2022) 630 final, 23.05.2022”. 
 
 

2.7.2.2.4 Besluit van de Europese Commissie inzake het schuldcriterium vóór 
inachtneming van relevante factoren 

Op basis van de schuldgraad gerealiseerd in de periode 2018-2020 en de 
verwachtingen voor 2022-2023, werd de schuldverminderingsbenchmark in 2021: 
 

- niet gerespecteerd in België en 4 andere Lidstaten (Frankrijk, Italië, Hongarije 
en Finland), 

 
118  In geval van overschrijding van de referentiewaarde wordt het schuldcriterium getoetst op basis 

van 3 benaderingen inzake de schuldreductiebenchmark: de retrospectieve (backward-looking 
over (t-3) tot (t-1)), de prospectieve (forward-looking over (t-1) tot (t+1)) en deze gecorrigeerd voor 
de impact van de conjuncturele cyclus. Er wordt aan het schuldcriterium voldaan als in één van 
die benaderingen de schuldreductiebenchmark wordt nageleefd. 

↓
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Italië 6,9% 6,9% 9,2% 4,4% 2,1% 4,4%
België 0,1% -0,4% 5,6% 2,9% -0,1% 2,9%
Frankrijk 1,4% 0,9% 1,4%
Finland niet relevant 0,4% 0,4% -0,2%
Hongarije -3,7% -5,3% 3,6% 0,3% -1,4% 0,3%
Griekenland 5,0% -1,3% 0,2% -1,3%
Slovenië overgangsregeling schuld -7,2% 1,9% -1,8% 0,2% -1,8%
Oostenrijk -5,8% -6,0% 2,8% -2,3% -3,3% -2,3%
Duitsland -6,4% schuld < 60% niet relevant -2,8% -3,1% -2,8%
Kroatië -4,6% -3,8% -2,4% -5,5% -6,2% -5,5%
Portugal -0,2% -5,5% -8,3% -5,5%
Cyprus overgangsregeling schuld -3,3% -5,3% -10,8% -10,6% -10,8%
Slovakije niet relevant

overgangsregeling schuld
schuld < 60%

overgangsregeling schuld

overgangsregeling schuld

schuld < 60% schuld < 60%
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- gerespecteerd in Griekenland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Kroatië, 

Portugal, Cyprus en Slovakije. 
 
De afwijking bedroeg in België +2,9% bbp wat ongeveer een halvering is ten opzichte 
van 2020 (afwijking van +5,6% bbp) en in belangrijke mate het gevolg is van de sterke 
economische heropleving in 2021 (nominale groei van het bbp met 11,0%). De 
afwijking zou zich naar verwachting op korte termijn bestendigen, met uitzondering 
van 2022 (afwijking van -0,1% bbp en respect van de schuldreductiebenchmark). 
 
 

2.7.3 Tweede deel van de evaluatie van het correctieve luik van het SGP: 
betrekking van relevante factoren in de globale beoordeling 

2.7.3.1 Wat zijn relevante factoren? 
Het rapport dat de Europese Commissie in uitvoering van artikel 126(3) van het 
VWEU opstelt, beoogt een globale beoordeling (overall assessment) die naast de zuivere 
cijfergegevens ook alle relevante factoren in beschouwing neemt. 
 
De context waarin de overschrijding van het tekort- en/of schuldcriterium zich heeft 
voorgedaan, wordt geanalyseerd op basis van twee categorieën van relevante factoren: 
de horizontale factoren (geldig voor alle EU-Lidstaten) en de landspecifieke factoren. 
 
In de evaluatie van het jaar 2021 worden als relevante horizontale factoren 
weerhouden: 
 

- de economische en budgettaire impact van de COVID-19-pandemie en de 
beleidsrespons die hierop volgde, conform de aanbevelingen van de Raad van 
de Europese Unie van 13 en 20 juli 2020 om alle noodzakelijke maatregelen te 
nemen om de gezondheidscrisis efficiënt aan te pakken, de economie te 
ondersteunen en het economisch herstel te bewerkstellingen; 
 

- vooruitkijkend: de toenemende druk op de overheidsfinanciën veroorzaakt 
door de gevolgen van de invasie van Oekraïne door Rusland: druk op de 
sociale, onderwijs- en gezondheidsstelsels van de Lidstaten door de 
hulpverlening aan de Oekraïense vluchtelingen, de macro-economische 
gevolgen van de fors hogere energie-, grondstof- en voedselprijzen en de 
toenemende onderbrekingen in de aanbodketens, en de stijgende defensie-
uitgaven. 
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Tot de landspecifieke factoren worden gerekend: de economische toestand op 
middellange termijn, de budgettaire toestand op middellange termijn, de vaststelling 
dat het tekort al dan niet hoger is dan de investeringsuitgaven en macro-economische 
onevenwichten. Verder kunnen alle door de Lidstaten zelf aangebrachte factoren in 
aanmerking genomen worden. 
 
In de beschouwing van de relevante factoren, wordt een onderscheid gemaakt tussen 
een buitensporig tekort omwille van enerzijds de overschrijding van het 
tekortcriterium, en anderzijds de overschrijding van het schuldcriterium. 
 
→ tekortcriterium: 
Relevante factoren kunnen in aanmerking genomen worden in de 
beslissingsprocedure van buitensporig tekort ingevolge een overschrijding van het 
tekortcriterium op voorwaarde dat: 
 

a) de schuldgraad lager is dan 60% bbp ongeacht de omvang van het tekort; 
 

b) de schuldgraad hoger is dan 60% bbp maar in dat geval uitsluitend op de 
dubbele voorwaarde dat 1/ het tekort dicht aanleunt bij de drempelwaarde van 
3% bbp EN 2/ het tekort slechts tijdelijk is. 

 
→ schuldcriterium: 
Relevante factoren kunnen altijd in aanmerking genomen worden in de 
beslissingsprocedure van buitensporig tekort, ongeacht de omvang van de 
overschrijding van de drempelwaarde van 60% bbp. 
 
 

2.7.3.2 Welke relevante factoren voor België in het rapport van mei 2022? 
België voldoet uiteraard niet aan de onder littera a) vermelde voorwaarde 
(schuldgraad ≤ 60% bbp); enkel 7 Lidstaten met een tekort > 3% bbp voldoen aan het 
schuldcriterium: Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Polen. 
 
België en 9 andere Lidstaten voldoen niet aan de onder littera b) vermelde dubbele 
voorwaarde (tekort aanleunend bij 3% bbp én tijdelijk). Die andere landen zijn 
Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Slovenië en 
Slovakije. 
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In de toetsing van het tekortcriterium houdt de Europese Commissie voor België en 
de andere voormelde Lidstaten bijgevolg geen rekening met de relevante factoren. 
 
In de toetsing van het schuldcriterium wordt hiermee wel rekening gehouden. 
Daarom is het toch interessant om de landspecifieke relevante factoren even te 
overlopen. 
 

- De budgettaire ondersteuning bedraagt volgens de Commissie 11,3% bbp en 
stemt overeen met de gecumuleerde jaarlijkse verandering in het primair saldo 
in 2020-2021 in vergelijking met 2019 (niveau vóór de aanvang van de 
gezondheidscrisis), vermeerderd met de budgettaire stimuli uit de EU-fondsen 
en met inbegrip van de discretionaire begrotingsmaatregelen en de werking 
van de automatische stabilisatoren. 

 
- De budgettaire steunmaatregelen genomen in 2021 beantwoorden aan de 

aanbevelingen die door de Raad van de Europese Unie op 20 juli 2020 werden 
geformuleerd (zie ook Tabel 51). 

 
- In 2022 is het begrotingsbeleid expansief ten belope van 2,4% bbp: 

 
• verdere ondersteuning van het economisch herstel door gebruik te maken 

van de Veerkracht- en Herstelfaciliteit (en andere EU-fondsen) om 
bijkomende investeringen te financieren: 
→ positieve bijdrage wordt geraamd op 0,2% bbp t.o.v. 2021; 
 

• nationaal gefinancierde investeringen op hetzelfde niveau als in 2021: 2,7% 
bbp 
→ impact neutraal; 
 

• verdere ondersteuning komende van de nationaal gefinancierde primaire 
lopende uitgaven (in netto termen: na aftrek van nieuwe 
ontvangstenmaatregelen): 
→ positieve bijdrage wordt geraamd op 2,1% bbp t.o.v. 2021 en verwijst 

naar onder meer: 
 bijkomende impact van de maatregelen ter verlichting van de 

economische en sociale effecten van de stijging van de 
energieprijzen (0,5% bbp); 
 tijdelijke steun aan Oekraïense vluchtelingen (0,1% bbp); 
 toename van de overheidsuitgaven ingevolge de automatische 

indexering van de ambtenarenwedden en de sociale uitkeringen; 
 in mindere mate een hogere overheidsconsumptie van goederen 

en diensten. 
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- Wat de houdbaarheid van de schuld betreft, wordt gewezen op: 
 

• een hoog risico op middellange termijn 119: op basis van een projectie over 
10 jaar wordt verwacht dat de schuldgraad tussen 2024 en 2026 zou 
schommelen rond 108% bbp maar vanaf 2027 verder zou stijgen tot 117% in 
2032 omwille van de hoge gevoeligheid voor macro-economische schokken, 

 
• factoren die het risico kunnen verminderen zijn: de verlenging van de 

looptijd van de schuld, de relatief stabiele financieringsbronnen, het feit dat 
de schuld volledig in euro is samengesteld en de (voorlopig nog) historisch 
lage financieringskost, 

 
• het positieve en blijvende effect op de economische groei van de 

hervormingen in het kader van het Next Generation EU, en inzonderheid de 
Veerkracht- en Herstelfaciliteit, wat de houdbaarheid van de schuld 
ondersteunt, 

 
• factoren die het risico kunnen versterken zijn: het grote aandeel van de 

schuld op korte termijn waardoor de financieringsbehoeften zullen 
toenemen, het hoge aandeel van de overheidsschuld dat door niet-inwoners 
wordt aangehouden en het gebrek aan begrotingscoördinatie tussen de 
verschillende overheidsgeledingen en de specifieke kwetsbaarheden in 
meerdere deelstaatgebieden. 

 
De relevante factoren die door België zelf nog werden toegevoegd, zijn: 
 

- de urgente steunverlening en de kosten van de heropbouw ingevolge de zware 
overstromingen in juli 2021, met een impact van 0,4% bbp in 2021 en 0,1% bbp 
in 2022, 
 

- het recent aangenomen plan tot hervorming van de arbeidsmarkt met als doel 
om de opleiding en vaardighedente verbeteren, een betere combinatie van 
beroeps- en privéleven mogelijk te maken en de jobtransities te faciliteren; deze 
hervorming moet ook bijdragen tot een hogere tewerkstellingsgraad, 
 

- de intentie van de federale Regering om meerdere structurele hervormingen 
door te voeren die de overheidsfinanciën zullen ten goede komen, zoals de 
pensioenhervorming, de belastinghervorming, de spending reviews en de 
verhoging van het niveau van de overheidsinvesteringen. 

 
 

 
119  Zie ook het document SWD (2022) 602 final, Annex on Debt Sustainability Analysis. 



161 
 

2.7.4 Globale beoordeling in het kader van artikel 126(3) van het VWEU 
De Europese Commissie heeft op grond van een globale evaluatie in mei 2022 
geoordeeld dat België noch aan het tekortcriterium noch aan het schuldcriterium 
voldoet. De beide criteria van het correctieve luik van het SGP werden in 2021 dus 
niet gerespecteerd (zie Tabel 56 en Tabel 57 hierna), net zoals in 2020 120. 
 
Maar net zoals in 2020, zal het niet respecteren van het correctieve luik ook in 2021 
geen aanleiding geven tot het opstarten van nieuwe procedures buitensporige 
tekorten, noch tegen België, noch tegen de andere EU-Lidstaten die zich in dezelfde 
situatie bevinden 121. 
 
Volgens de Europese Commissie zou het respecteren van de 
schuldverminderingsbenchmark door de Lidstaten die het schuldcriterium van 60% 
bbp niet naleven, rekening houdende met alle relevante factoren, een te omvangrijke 
en te vroege directe budgettaire inspanning vergen die de economische groei in gevaar 
zou kunnen brengen. Daarom heeft de Commissie geoordeeld dat de afdwinging van 
de naleving van de schuldverminderingsbenchmark in de huidige uitzonderlijke 
economische context niet gerechtvaardigd of aangewezen is. Het samenvallen van de 
COVID-19 pandemie, die nog steeds een buitengewone macro-economische en 
budgettaire impact heeft, en de invasie van Oekraïne door Rusland hebben een 
buitengewoon grote onzekerheid gecreëerd, en niet in het minst voor de uittekening 
van een gedetailleerd traject voor het begrotingsbeleid. 
 
Om die redenen heeft de Commissie in dit stadium geen voorstellen gedaan om 
nieuwe procedures buitensporige tekorten te openen. 
 
Die stellingname betekent niet dat de tekort- en schuldontwikkelingen in de EU 
Lidstaten niet worden opgevolgd. De monitoring van de schuld- en tekortevoluties 
in de EU-Lidstaten gaat onverminderd verder op basis van de Herfstvooruitzichten 
die de Commissie later op het jaar zal publiceren en de ontwerpbegrotingsplannen 
2023 die de Lidstaten tegen 15 oktober 2022 moeten indienen. De Commissie zal in de 
herfst 2022 opnieuw evalueren of de eventuele opstarting van de nieuwe procedures 
buitensporige tekorten relevant is of niet. 
 
Tot slot wordt in de navolgende tabellen de toestand en evaluatie van België 
vergeleken met die van de andere EU-Lidstaten. 
 

 
120  Zie tabellen 50 en 51 van het Verslag “Analyse van de recente budgettaire evoluties” van 

de Afdeling van juli 2021. 
121  De Europese Commissie had reeds in die zin gecommuniceerd in maart 2022 (zie EC COM 

(2022) 85 final, 02.03.2022). 
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De Afdeling benadrukt dat de vaststelling dat België samen met 16 andere EU-
Lidstaten het tekortcriterium niet heeft nageleefd in 2021 en bovendien samen met 
4 andere Lidstaten ook niet beantwoordde aan het schuldcriterium, niet als 
verzachtende omstandigheid mag geïnterpreteerd worden omdat: 
 

- België in 2021 de zesde hoogste schuldgraad van alle EU-Lidstaten noteerde, 
en 
 

- wat het vorderingensaldo betreft, zich aan de bovenzijde van de 
middengroep met tekorten tussen de 3% bbp en 6% bbp bevond, en 
 

- in tegenstelling tot de andere EU-Lidstaten dat hoge tekort slechts in lichte 
mate zou kunnen verminderen in 2022 en 2023 (op basis van de 
Lentevooruitzichten 2022 van de EC). 
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Tabel 56  
Evaluatie van het tekortcriterium 

 
(*) De tabel herneemt de data voor alle 27 EU-Lidstaten met uitzondering van Roemenië dat zich 

sinds 2020 in EDP bevindt. Het rapport 126 (3) van het VWEU van mei 2022 betreft slechts 18 
Lidstaten; de overige 8 Lidstaten voldeden in 2021 zowel aan het tekort- als het 
schuldcriterium. 

Bron: Bewerking door HRF-secretariaat op basis van het document “Europese Commissie, 
COM(2022) 630 final, 23.05.2022”. 

 
 

tekort ≤ referentiewaarde 
tekort > referentiewaarde en 

veraf
tekort > referentiewaarde 

maar dichtbij 
# 12 (2021) # 14 (2021) # 0
# 9 (2022) # 17 (2022)

Estland, Litouwen, Polen, 
Finland                                          

+ (waarover niet 
gerapporteerd: Denemarken, 

Ierland, Kroatië, Cyprus, 
Luxemburg, Nederland, 

Portugal, Zweden)

België, Bulgarije, Tsjechië, 
Duitsland, Griekenland, Spanje, 

Frankrijk, Italië, Letland, 
Hongarije, Malta, Oostenrijk, 
Slovenië, Slovakije, Estland, 

Litouwen, Polen

/

overschrijding 
referentiewaarde is niet 

tijdelijk 

overschrijding 
referentiewaarde is tijdelijk 

# 14 # 3

nvt

België, Bulgarije, Tsjechië, 
Duitsland, Griekenland, Spanje, 

Frankrijk, Italië, Letland, 
Hongarije, Malta, Oostenrijk, 

Slovenië, Slovakije

Estland, Litouwen, Polen

waarover niet gerapporteerd
tekort ≤ referentiewaarde niet gerespecteerd gerespecteerd

# 9 (1 + 8) # 17 # 0
Finland                                           

+ (waarover niet 
gerapporteerd: Denemarken, 

Ierland, Kroatië, Cyprus, 
Luxemburg, Nederland, 

Portugal, Zweden)

België, Bulgarije, Tsjechië, 
Duitsland, Estland, 

Griekenland, Spanje, Frankrijk, 
Italië, Letland, Litouwen, 

Hongarije, Malta, Oostenrijk, 
Polen, Slovenië, Slovakije

/

TEKORTCRITERIUM (*)

nvt tekort is uitzonderlijk
# 17 (alle niet in EDP verkerende Lidstaten)

nvt

globale beoordeling over respect tekortcriterium
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Tabel 57  
Evaluatie van het schuldcriterium (*) 

 
(*) De tabel herneemt de data voor alle 27 EU-Lidstaten, ook Roemenië dat zich sinds 2020 in EDP 

bevindt. Het rapport 126 (3) van het VWEU van mei 2022 betreft slechts 18 Lidstaten; de 
overige 8 Lidstaten voldeden in 2021 zowel aan het tekort- als het schuldcriterium 

Bron: Bewerking door HRF-secretariaat op basis van het document “Europese Commissie, 
COM(2022) 630 final, 23.05.2022”. 

 
 

schuldgraad ≤ 
referentiewaarde 

# 13
(2021 & 2022)

Bulgarije, Tsjechië, Estland, 
Letland, Litouwen, Malta, 

Polen                                             
+ (waarover niet 

gerapporteerd: Denemarken, 
Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Zweden, 

Roemenië)                          

niet gerespecteerd gerespecteerd
nvt # 6 # 8

nvt
België, Frankrijk, Italië, 

Hongarije, Slovakije, Finland

Duitsland, Griekenland, Spanje, 
Oostenrijk, Slovenië                                                  

+ (waarover niet 
gerapporteerd: Kroatië, 

Cyprus, Portugal) 

niet gerespecteerd gerespecteerd
# 13 # 5 # 9

Bulgarije, Tsjechië, Estland, 
Letland, Litouwen, Malta, 

Polen                                             
+ (waarover niet 

gerapporteerd: Denemarken, 
Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Zweden, 

Roemenië)                          

België, Frankrijk, Italië, 
Hongarije, Finland, 

Duitsland, Griekenland, Spanje, 
Oostenrijk, Slovenië, Slovakije                                                

+ (waarover niet 
gerapporteerd: Kroatië, 

Cyprus, Portugal) 

nvt respect schuldverminderingsbenchmark

schuld ≤ referentiewaarde globale beoordeling over respect schuldcriterium

SCHULDCRITERIUM (*)

schuldgraad > referentiewaarde 

# 14
(2021 & 2022)

België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, 
Hongarije, Oostenrijk, Slovenië, Slovakije, Finland                        
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3 BIJLAGEN 

3.1 Macro-economische indicatoren in 2016-2021 

Tabel 58  
Macro-economische indicatoren in 2016-2021 

 
Bron:  NBB.Stat van 20 april 2022. 
 
 

3.2 Uitgaven voor Covidmaatregelen in 2020 en 2021 

Tabel 59  
Uitgaven voor Covidmaatregelen in 2020 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nominaal bbp in lopende prijzen (in miljoen euro) 430 085,3 445 050,1 460 091,7 478 238,9 456 731,5 507 194,2
Nominale bbp-groei (in %) 3,2% 3,5% 3,4% 3,9% -4,5% 11,0%
Reëel bbp (prijzen van 2015, in miljoen euro) 421 979,7 428 814,0 436 720,9 445 942,4 420 609,6 446 875,5
Reële bbp-groei (in %) 1,3% 1,6% 1,8% 2,1% -5,7% 6,2%
Bbp-deflator (in %) 1,9% 1,8% 1,5% 1,8% 1,3% 4,5%
Inflatie: indexcijfer van de consumptieprijzen (verandering, %) 2,0% 2,1% 2,1% 1,4% 0,7% 2,4%
Gezondheidsindex (verandering, %) 2,1% 1,8% 1,8% 1,5% 1,0% 2,0%

(in miljard EUR, tenzij anders vermeld)
Federale overheid en 

sociale zekerheid
Gemeenschappen en 

gewesten Totaal 1
Totaal

in % bbp

Beheer van de gezondheidscrisis 4,0 1,1 5,1 1,1%

Inkomenssteun aan gezinnen 8,3 0,4 8,7 1,9%
Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid 3,9 0,0 3,9 0,9%
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 3,3 0,0 3,3 0,7%
Andere sociale uitkeringen en premies 1,0 0,4 1,4 0,3%

Steun aan bedrijven en zelfstandige ondernemers 2,7 4,2 6,8 1,5%
Premies bij gedwongen sluiting of sterke omzetdaling 0,7 2,7 3,4 0,7%

Solvabiliteitsversterkende belastingmaatregelen 3 0,7 0,0 0,7 0,2%
Steun aan specifieke bedrijfstakken en andere 1,3 1,5 2,8 0,6%

Totaal 15,0 5,7 20,6 4,5%

2 Ongerekend de structurele maatregelen die bedoeld zijn om bijvoorbeeld de gezondheidszorg bijkomend te financieren en het geheel van de herstelplannen.
3 De federale belastingvrijstelling op de gewestelijke premies en steun valt onder de "premies bij gedwongen sluiting of sterke omzetdaling"; de verhoogde fiscale aftrek van kosten voor restaurantbezoeken 
onder "steun aan specifieke bedrijfstakken"; de verminderde bedrijfsvoorheffing voor werkhervatting na tijdelijke werkloosheid onder "solvabiliteitsversterkende belastingmaatregelen", terwijl ze in de 
overheidsrekeningen als subsidie wordt geboekt.

2020

Impact op het financieringssaldo van de overheid en de overheidsschuld 2

Bronnen: FOD BOSA, FOD Financiën, FOD WASO, FPB, gemeenschappen en gewesten, NBB.
1 Exclusief de maatregelen van de lokale overheid. Sommige gemeenten hebben besloten tot een afschaffing, vermindering of betalingsuitstel van lokale bedrijfsbelastingen (op horecaterrassen, toeristische 
overnachtingen, enz.) en/of hebben cadeaubonnen en andere premies toegekend.
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Tabel 60  
Uitgaven voor Covidmaatregelen in 2021 

 
 
 

3.3 Begrotingsrealisaties van 2021 in de eurozone 

Grafiek 18 
Begrotingssaldi van 2021 in de eurozone (in % bbp) 

 
Bron:  Europese Commissie (Spring Forecast 2022 (mei 2022)). 

(in miljard EUR, tenzij anders vermeld)
Federale overheid en 

sociale zekerheid
Gemeenschappen en 

gewesten Totaal 1
Totaal

in % bbp

Beheer van de gezondheidscrisis 3,3 0,9 4,2 0,8%

Inkomenssteun aan gezinnen 5,3 0,0 5,4 1,1%
Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid 1,9 0,0 1,9 0,4%
Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 2,1 0,0 2,1 0,4%
Andere sociale uitkeringen en premies 1,4 0,0 1,5 0,3%

Steun aan bedrijven en zelfstandige ondernemers 2,3 2,3 4,6 0,9%
Premies bij gedwongen sluiting of sterke omzetdaling 0,3 1,9 2,3 0,4%

Solvabiliteitsversterkende belastingmaatregelen 3 0,4 0,0 0,4 0,1%
Steun aan specifieke bedrijfstakken en andere 1,6 0,4 2,0 0,4%

Totaal 11,0 3,3 14,3 2,8%

2 Ongerekend de structurele maatregelen die bedoeld zijn om bijvoorbeeld de gezondheidszorg bijkomend te financieren en het geheel van de herstelplannen.
3 De federale belastingvrijstelling op de gewestelijke premies en steun valt onder de "premies bij gedwongen sluiting of sterke omzetdaling"; de verhoogde fiscale aftrek van kosten voor restaurantbezoeken 
onder "steun aan specifieke bedrijfstakken"; de verminderde bedrijfsvoorheffing voor werkhervatting na tijdelijke werkloosheid onder "solvabiliteitsversterkende belastingmaatregelen", terwijl ze in de 
overheidsrekeningen als subsidie wordt geboekt.

2021

Impact op het financieringssaldo van de overheid en de overheidsschuld 2

Bronnen: FOD BOSA, FOD Financiën, FOD WASO, FPB, gemeenschappen en gewesten, NBB.
1 Exclusief de maatregelen van de lokale overheid. Sommige gemeenten hebben besloten tot een afschaffing, vermindering of betalingsuitstel van lokale bedrijfsbelastingen (op horecaterrassen, 
toeristische overnachtingen, enz.) en/of hebben cadeaubonnen en andere premies toegekend.
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Grafiek 19 

Ontvangstenratio’s van 2021 in de eurozone (in % bbp) 

 
Bron:  Europese Commissie (Spring Forecast 2022 (mei 2022)). 
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Grafiek 20 
Uitgavenratio’s van 2021 in de eurozone (in % bbp) 

 
Bron:  Europese Commissie (Spring Forecast 2022 (mei 2022)). 
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Grafiek 21 
Schuldgraad van 2021 in de eurozone (in % bbp) 

 
Bron:  Europese Commissie (Spring Forecast 2022 (mei 2022)). 
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3.4 Evolutie van het aantal begunstigden van de sociale 
uitkeringen 

Tabel 61  
Evolutie van het aantal begunstigden van de sociale uitkeringen  

(in eenheden, tenzij anders vermeld) 

 
Bron:  Federale Pensioendienst (Jaarverslag 2020, Jaarlijkse Statistiek van de uitkeringsgerechtigden 

2021 en per mail), RIZIV (website en per mail), RVA (Jaarverslag 2021), Famifed (website), 
Vlaamse Gemeenschap (Groeipakket, website), Waals Gewest (AVIQ, per mail), 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Iriscare, per mail), Duitstalige Gemeenschap 
(Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, familienleistungen, per mail), POD 
Maatschappelijke Integratie (Barometer voor Maatschappelijke Integratie, website), NBB 
(Jaarverslag 2021, gedetailleerde statistische tabellen). 

(*) Er treedt een breuk op in de reeks omdat de gemeenschappen de dienst van de gezinsbijslagen 
in 2019 overgenomen hebben van Famifed. 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020-2021 2016-2020
% verandering % verandering

Pensioenen (aantal pensioenen)
Rust- en/of overlevingspensioenen (op 1 januari) 2 527 666 2 564 616 2 626 425 2 686 294 2 729 132 2 772 804 1,6% 8,0%
  w.o. werknemers, zelfstandigen en gemengde loopbanen 2 015 906 2 042 746 2 098 197 2 150 758 2 187 220 2 226 108 1,8% 8,5%
  w.o. overheidssector 511 760 521 870 528 228 535 536 541 912 546 696 0,9% 5,9%

Ziekte en invaliditeit
Invaliditeit: aantal gevallen (op 31 december) 390 765 404 657 426 607 447 867 471 040 n.b. n.b. 20,5%
  w.o. werknemers 366 293 379 908 400 745 420 504 442 127 n.b. n.b. 20,7%
  w.o. zelfstandigen 24 472 24 749 25 862 27 363 28 913 n.b. n.b. 18,1%

Werkloosheid
Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
(UVW-WZ) (gemiddeld maandelijks aantal) 395 213 373 701 348 221 329 360 339 266 321 502 -5,2% -14,2%
Niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
(UVW-NWZ) (gemiddeld maandelijks aantal) 137 168 113 590 90 256 61 678 38 881 24 996 -35,7% -71,7%
Totaal UVW-WZ en UVW-NWZ (gemiddeld maandelijks 
aantal) 532 381 487 291 438 477 391 038 378 147 346 498 -8,4% -29,0%
Tijdelijke werkloosheid in fysieke eenheden (gemiddeld 
maandelijks aantal) 118 150 97 258 93 119 98 089 499 534 301 328 -39,7% 322,8%

Brugpensioenen en loopbaanonderbrekingen
Niet-werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag (SWT met 
vrijstelling, vroeger brugpensioen) (gemiddeld maandelijks 
aantal) 88 127 76 904 65 680 47 113 32 033 21 442 -33,1% -63,7%
Uitkeringstrekkers loopbaanonderbreking, tijdskrediet en 
thematische verloven (gemiddeld maandelijks aantal) 280 197 272 070 254 541 249 367 252 046 231 127 -8,3% -10,0%
   w.o. tijdskrediet 129 109 117 922 111 399 107 392 95 000 90 938 -4,3% -26,4%
   w.o. thematische verloven 76 935 81 915 83 983 88 299 109 743 98 633 -10,1% 42,6%
   w.o.loopbaanonderbreking 74 154 72 233 59 160 53 676 47 303 41 556 -12,1% -36,2%

Gezinsbijslagen (*)

Aantal rechtgevende kinderen kinderbijslag (op 31 december) 2 805 972 2 819 660 2 822 977 2 844 918 2 863 893 2 879 503 0,5% 2,1%
   w.o. Vlaamse Gemeenschap 1 569 175 1 578 121 1 582 829 1 594 848 1 606 995 1 616 585 0,6% 2,4%
   w.o. Franse Gemeenschap/ Waals Gewest 913 744 917 256 914 679 920 539 925 031 929 008 0,4% 1,2%
   w.o. Duitstalige Gemeenschap 14 671 14 558 14 513 14 894 15 137 15 157 0,1% 3,2%
   w.o. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 308 382 309 725 310 956 314 637 316 730 318 753 0,6% 2,7%

Leefloon
Aantal leefloners (gemiddeld maandelijks aantal) 127 092 140 188 144 407 146 811 153 380 155 208 1,2% 20,7%

Arbeidsmarkt
Beroepsbevolking (jaargemiddelden, duizenden personen) 5 309 5 356 5 396 5 455 5 471 5 529 1,1% 3,1%
Bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) (jaargemiddelden, 
duizenden personen) 7 300 7 312 7 325 7 343 7 358 7 365 0,1% 0,8%
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3.5 HRF-optiek versus ESR-optiek inzake de comptabilisering van 
de gewestelijke aanvullende belasting op de 
personenbelasting (kortweg gewestelijke PB) 

Tabel 62  
Verschil in gewestelijke PB tussen de HRF-optiek en de ESR-optiek 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 
Het verschil tussen beide benaderingen is vooral belangrijk in 2015 (4.592,3 miljoen 
euro) aangezien dit het aanvangsjaar was van de gewestelijke PB en er bijgevolg in de 
loop van dat jaar slechts een beperkt aantal maanden gewestelijke personenbelasting 
ingekohierd werd: 
 

→ de aangiftes van het aanslagjaar (t) (inkomsten t-1) dienen uiterlijk eind juni – 
medio juli van het jaar (t) ingediend te worden, bijgevolg kunnen de 
inkohieringen van het aanslagjaar (t) ten vroegste starten in augustus (t), veelal 
is dit eerder september (t); 
 

→ dat impliceert dat in 2015 slechts de inkohieringen van een paar maanden 
(september – december 2015) als ontvangsten gewestelijke PB in ESR konden 
aangerekend worden, terwijl 12 maanden ontvangsten in de HRF-optiek 
werden aangerekend, omdat hier gerekend wordt met de 12 maandelijkse 
voorschotten afgeleid op basis van de raming van de opbrengst van de 
gewestelijke PB voor het aanslagjaar 2015 in zijn totaliteit. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

in miljoen euro
Vlaams Gewest 2 829 131 -610 -8 -263 -596 326
Waals Gewest 1 313 -312 59 -62 -31 -333 436
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 450 -119 57 -47 4 -97 98
Totaal gewesten 4 592 -300 -494 -117 -290 -1 026 860

in % bbp
Vlaams Gewest 0,68% 0,03% -0,14% 0,00% -0,06% -0,13% 0,06%
Waals Gewest 0,32% -0,07% 0,01% -0,01% -0,01% -0,07% 0,09%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,11% -0,03% 0,01% -0,01% 0,00% -0,02% 0,02%
Totaal gewesten 1,10% -0,07% -0,11% -0,03% -0,06% -0,22% 0,17%
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→ op kruissnelheid stemmen de ESR-ontvangsten gewestelijke PB van het jaar (t) 
overeen met alle inkohieringen die in de loop van het jaar (t) plaatsvinden, 
ongeacht op welk aanslagjaar zij betrekking hebben: dit stemt grotendeels 
overeen met het vervolg van de inkohieringen van het aanslagjaar (t-1) en de 
aanvang van de inkohieringen van het aanslagjaar (t), en voor het overige met 
alle inkohieringen van voorgaande aanslagjaren te rekenen vanaf het 
aanslagjaar 2015. 

 
Die kwestie kwam reeds veelvuldig aan bod in eerdere adviezen van de Afdeling. 
Voor de volledigheid wordt hierna de technische toelichting hernomen van het verslag 
van juli 2016 (pp.79-81). 
 
“Om de budgettaire realiteit beter te benaderen, wijkt het begrotingssaldo van Entiteit I (en de 
Federale Overheid) volgens de HRF-definitie af van het vorderingensaldo zoals gepubliceerd 
door het INR. Dit ligt aan een verschil in behandeling van de gewestelijke personenbelasting 
(PB) 122 in 2015. Het INR kan immers, volgens de ESR-regels, enkel de gewestelijke PB die 
effectief werd ingekohierd in 2015 (nl. 1% bbp) aanrekenen bij de gewesten.  
 
In het ESR worden belastingen op inkomen immers geregistreerd op het moment waarop de 
betalingsverplichting tot stand komt (registratie op transactiebasis of op basis van vastgestelde 
rechten). In het geval van de gewestelijke PB is dat het moment van de inkohiering, omdat dan 
het verschuldigde bedrag effectief wordt vastgesteld.  
 
Ter herinnering: de inkohiering is het inschrijven van de identiteit van de belastingplichtige en 
het verschuldigde bedrag op een lijst (kohier), en dit kohier moet uitvoerbaar verklaard worden 
voor begonnen kan worden met de inning en invordering van de belasting 123. De inkohiering 
moet plaatsvinden ten laatste 18 maanden na het afsluiten van het inkomensjaar. Het 
vastgestelde bedrag wordt doorgaans ongeveer twee maand na de inkohiering betaald. De 
kasontvangsten die volgen uit deze betalingen worden als kasverrichting geregistreerd bij de 
FOD Financiën.  
 

 
122  Noot: opcentiemen min fiscale uitgaven. 
123  Gedurende het inkomensjaar zelf int de FOD Financiën evenwel reeds, voor wat betreft de PB, 

bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen. De opbrengst van deze voorheffingen op de PB worden 
ingeschreven op de rekening van de Federale Overheid. 
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De gewestelijke PB wordt dus met andere woorden pas aangerekend in de rekening van de 
gewesten op het moment van de inkohiering, wat ten laatste 18 maanden na het afsluiten van 
het inkomensjaar moet plaatsvinden. Om het moment van de inkohiering te bepalen werkt het 
INR werkt met de “getransactionaliseerde kasbasis”. Dit wil zeggen dat het ogenblik van de 
aanrekening van de gewestelijke PB in de rekening van de gewesten door het INR wordt bepaald 
door het moment van de kasverrichtingen bij de FOD Financiën (nl. de betaling van het kohier) 
met twee maanden naar voor te verschuiven (gegeven dat de eigenlijke betaling van het in het 
kohier vastgestelde bedrag doorgaans 2 maanden na het moment van de inkohiering volgt). De 
bedragen die het INR met andere woorden op dat ogenblik (het afgeleide moment van de 
inkohiering) in de rekening van de gewesten geboekt wordt, zijn dus de ESR-ontvangsten van 
de gewestelijke PB. 
 
Gegeven dat 2015 het startjaar is van de gewestelijke PB, leidt dit tot een aanzienlijk verschil 
tussen de ESR-ontvangsten en de effectieve kasontvangsten van de gewesten die bepaald 
werden door de voorschottenregeling voorzien voor de gewestelijke PB 124. Voor wat betreft het 
aanslagjaar 2015 werd in 2015 immers slechts een beperkt aantal maanden PB ingekohierd en 
kunnen dus enkel die ontvangsten geboekt worden in de rekening van de gewesten terwijl het 
deel dat nog niet werd ingekohierd voor het aanslagjaar 2015 in het ESR onder de fiscale 
ontvangsten van de Federale Overheid valt (zie voetnoot 123). Dit heeft dan ook een belangrijke 
weerslag op de ESR-vorderingensaldi 2015 van de Federale Overheid en de gewesten zoals 
bepaald door het INR. Zo verbetert het ESR-saldo van de Federale Overheid in 2015 aanzienlijk 
(tot -1,2% bbp ten opzichte van -2,5% bbp in 2014) terwijl het saldo van de Gemeenschappen 
en Gewesten aanzienlijk verslechtert (van -0,3% bbp in 2014 tot -1,4% bbp).  
 
Teneinde de budgettaire realiteit van de gewesten en de Federale Overheid zo goed mogelijk te 
benaderen heeft de HRF er evenwel voor geopteerd om in 2015 voor wat betreft de gewestelijke 
PB te werken met de voorschottenbenadering. De reeds in 2015 ingekohierde bedragen van de 
gewestelijke PB die door het INR in de nationale rekeningen in de rekeningen van de G&G 
opgenomen zijn (nl. 4.257 miljoen euro), werden door de HRF dus verhoogd (met 4.598 miljoen 
euro) om zo rekening te kunnen houden met de gewestelijke PB die de gewesten effectief in kas 
hebben ontvangen volgens de voorschottenregeling (met name 8.855 miljoen euro). Bij Entiteit 
I, en meer bepaald bij de Federale Overheid, werd dezelfde correctie maar met tegengesteld teken 
(nl. -4.598 miljoen euro) uitgevoerd op de fiscale ontvangsten.” 
 
 

 
124  In het kader van de fiscale autonomie van de gewesten voorziet artikel 54/1 van de BFW in een 

voorschottenregeling voor de gewestelijke PB. In uitvoering hiervan heeft de FO reeds tijdens het 
begrotingsjaar 2015 maandelijks 1/12de van de geraamde middelen voor het betrokken aanslagjaar 
2015 gestort aan de gewesten. Dit wordt hier de kasontvangsten uit de voorschottenregeling of 
kortweg voorschotten (van de gewestelijke PB) genoemd. 
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3.6 Rekeningen van, de Federale Overheid en het geheel van de 
Gemeenschappen en Gewesten met correctie voor 
voorschottenbenadering (HRF-optiek) 

In de delen 1.3.2 en 1.4.2.1 van dit Advies werden respectievelijk de rekening van de 
Federale Overheid (zie Tabel 19) en de geconsolideerde rekening van het geheel van 
de Gemeenschappen en Gewesten (zie Tabel 27) opgenomen. In deze bijlage worden 
die rekeningen hernomen, waarbij ook de impact van de correctie voor de 
voorschottenbenadering (HRF-optiek) op de ontvangsten van de Federale Overheid 
en de Gemeenschappen en Gewesten meer in detail wordt weergegeven. 
 

Tabel 63  
Rekening van de Federale Overheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale ontvangsten vóór overdrachten aan andere overheden (1)=(2)+(5) 24,9% 25,5% 26,3% 24,6% 23,9% 24,8% 0,9% 15,1%
Eigen ontvangsten (2)=(3)+(4) 24,3% 24,8% 25,4% 23,9% 23,3% 24,2% 0,9% 15,3%
   Fiscale en parafiscale (3) 22,1% 22,7% 23,3% 21,8% 21,3% 22,3% 1,0% 16,1%
   Niet-fiscale (4) 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 1,9% -0,1% 6,8%
Ontvangen overdrachten van andere overheden (5) 0,6% 0,6% 1,0% 0,6% 0,7% 0,6% 0,0% 8,9%

Overgedragen fiscale ontvangsten aan andere overheden (6) 9,2% 9,9% 10,1% 10,0% 10,2% 10,5% 0,3% 14,2%
Aan de Sociale Zekerheid (6a) 2,3% 3,1% 3,2% 3,3% 3,7% 3,9% 0,2% 18,5%
Aan Entiteit II (6b) 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% 6,5% 6,5% 0,0% 11,8%

Totale ontvangsten na fiscale overdrachten (7)=(1)-(6) 15,7% 15,6% 16,3% 14,5% 13,7% 14,3% 0,6% 15,8%
Fiscale en parafiscale (8)=(3)-(6) 12,9% 12,8% 13,2% 11,8% 11,1% 11,8% 0,7% 17,8%
Overige (9)=(4)+(5) 2,8% 2,7% 3,1% 2,7% 2,6% 2,5% -0,1% 7,3%

Primaire uitgaven (10)=(11)+(12) 25,0% 24,6% 24,6% 24,7% 29,3% 27,4% -2,0% 3,6%
Finale primaire uitgaven (11) 6,9% 6,6% 6,6% 6,6% 7,6% 7,2% -0,4% 5,1%
Overgemaakte overdrachten (12)=(6)+(13) 18,1% 18,0% 18,1% 18,1% 21,7% 20,1% -1,6% 3,1%
      Overgedragen fiscale ontvangsten aan andere overheden (6) 9,2% 9,9% 10,1% 10,0% 10,2% 10,5% 0,3% 14,2%
      Budgettaire overdrachten aan andere overheden (incl. aan EU) (13) 8,9% 8,1% 8,0% 8,1% 11,5% 9,6% -1,8% -6,8%

Primair saldo (14)=(1)-(10) -0,1% 0,9% 1,7% -0,2% -5,4% -2,5% 2,8%

Rentelasten (15) 2,5% 2,2% 1,9% 1,8% 1,8% 1,5% -0,3% -8,2%

Vorderingensaldo (16)=(14)-(15) -2,6% -1,3% -0,2% -1,9% -7,1% -4,0% 3,1%

One shot vaststelling definitieve autonomiefactor (AF) (17) 0,4%
Vorderingensaldo exclusief one shot AF (18)=(16)-(17) -2,6% -1,3% -0,6% -1,9% -7,1% -4,0% 3,1%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
Correctie voor voorschottenbenadering (19) 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% -0,2% -0,4%
      Gecorrigeerde totale ontvangsten vóór overdrachten (20)=(1)+(19) 25,0% 25,6% 26,4% 24,6% 24,2% 24,6% 0,5% 13,3%
      Gecorrigeerde eigen ontvangsten (21)=(2)+(19) 24,4% 25,0% 25,4% 24,0% 23,5% 24,0% 0,5% 6,1%
      Gecorrigeerde fiscale en parafiscale ontvangsten (22)=(3)+(19) 22,2% 22,8% 23,3% 21,9% 21,5% 22,1% 0,6% 7,1%
      Gecorrigeerde totale ontvangsten na fiscale overdrachten (23)=(7)+(19) 15,8% 15,7% 16,3% 14,6% 14,0% 14,1% 0,2% 2,9%
      Gecorrigeerde fiscale en parafiscale ontvangsten na fiscale 
overdrachten (24)=(8)+(19) 13,0% 13,0% 13,2% 11,9% 11,3% 11,6% 0,3% 4,0%
      Gecorrigeerde primair saldo (25)=(14)+(19) 0,0% 1,0% 1,7% -0,1% -5,2% -2,7% 2,4%
      Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) (26)=(16)+(19) -2,5% -1,2% -0,2% -1,9% -6,9% -4,2% 2,7%
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Tabel 64  
Totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten van de Federale Overheid (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  Berekeningen HRF op basis van gegevens van het INR (Rekeningen van de overheid, april 

2022). 
(*) Net als in de NR maken de aan de Europese Unie (EU) overgedragen fiscale ontvangsten 

(voornamelijk douanerechten) geen deel uit van de ontvangsten en uitgaven van de Federale 
Overheid, maar worden zij rechtstreeks als ontvangsten van de instellingen van de Europese 
Unie beschouwd (sector S.212). 

 
Tabel 65  

Rekening van de Gemeenschappen en de Gewesten (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021

Directe belastingen 12,20% 12,86% 13,27% 12,08% 11,86% 12,52% 0,65% 17,1%
   Gezinnen 8,51% 8,55% 8,71% 8,11% 8,30% 8,48% 0,18% 13,4%
   Vennootschappen 3,43% 4,07% 4,30% 3,71% 3,27% 3,79% 0,52% 28,7%
   Andere sectoren 0,25% 0,24% 0,26% 0,26% 0,29% 0,25% -0,05% -6,4%

Indirecte belastingen (*) 9,81% 9,75% 9,87% 9,66% 9,38% 9,69% 0,31% 14,7%

Kapitaalbelastingen 0,10% 0,11% 0,11% 0,09% 0,07% 0,08% 0,01% 29,3%

Effectieve sociale premies 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% -1,8%

Totaal fiscale en parafiscale ontvangsten 22,12% 22,74% 23,27% 21,84% 21,32% 22,29% 0,97% 16,1%

Niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 2,77% 2,73% 3,07% 2,73% 2,61% 2,52% -0,09% 7,3%

Totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten 24,90% 25,46% 26,34% 24,57% 23,93% 24,81% 0,88% 15,1%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
Correctie voor voorschottenbenadering 0,07% 0,11% 0,03% 0,06% 0,22% -0,17% -0,40%
         Gecorrigeerde directe belastingen 12,27% 12,97% 13,29% 12,14% 12,09% 12,34% 0,26% 13,4%
         Gecorrigeerde directe belastingen op gezinnen 8,58% 8,66% 8,74% 8,17% 8,53% 8,31% -0,22% 8,2%
         Gecorrigeerde totale fiscale en parafiscale ontvangsten 22,19% 22,85% 23,29% 21,90% 21,55% 22,12% 0,57% 14,0%
         Gecorrigeerde totale ontvangsten vóór fiscale overdrachten 24,97% 25,57% 26,37% 24,63% 24,16% 24,64% 0,48% 13,3%

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021
Totale ontvangsten 19,56% 19,62% 19,42% 19,21% 19,45% 18,67% -0,78% 6,6%
Ontvangen overdrachten van andere overheden 11,17% 11,09% 11,07% 10,91% 10,83% 10,70% -0,13% 9,8%
Eigen ontvangsten 8,39% 8,53% 8,35% 8,29% 8,61% 7,96% -0,65% 2,6%
   Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten 5,13% 5,18% 4,97% 4,98% 5,19% 4,70% -0,49% 0,5%
   Eigen niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten 3,26% 3,35% 3,38% 3,32% 3,43% 3,26% -0,16% 5,8%

Primaire uitgaven 19,26% 19,18% 19,62% 19,20% 21,42% 20,27% -1,15% 5,1%
Finale primaire uitgaven 16,79% 16,69% 16,79% 16,82% 18,75% 17,72% -1,03% 5,0%
Overgemaakte budgettaire overdrachten 2,46% 2,48% 2,83% 2,38% 2,67% 2,54% -0,13% 5,7%

Primair saldo 0,30% 0,44% -0,20% 0,01% -1,97% -1,60% 0,37%

Rentelasten 0,26% 0,25% 0,24% 0,24% 0,25% 0,24% -0,01% 7,0%

Vorderingensaldo 0,04% 0,18% -0,44% -0,24% -2,22% -1,84% 0,38%

One shot vaststelling definitieve autonomiefactor (AF) -0,35%
Vorderingensaldo exclusief one shot AF 0,04% 0,18% -0,09% -0,24% -2,22% -1,84% 0,38%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
Correctie voor voorschottenbenadering -0,07% -0,11% -0,03% -0,06% -0,22% 0,17% 0,39%
      Gecorrigeerde totale ontvangsten 19,49% 19,51% 19,40% 19,15% 19,22% 18,84% -0,39% 8,8%
      Gecorrigeerde eigen ontvangsten 8,32% 8,42% 8,32% 8,23% 8,39% 8,13% -0,26% 7,6%
      Gecorrigeerde eigen fiscale en parafiscale ontvangsten 5,06% 5,07% 4,94% 4,92% 4,96% 4,87% -0,10% 8,9%
      Gecorrigeerd primair saldo 0,23% 0,33% -0,22% -0,05% -2,20% -1,43% 0,77%
      Gecorrigeerd vorderingensaldo (HRF-optiek) -0,03% 0,07% -0,46% -0,30% -2,45% -1,67% 0,78%
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Tabel 66  

Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten van de Gemeenschappen en Gewesten 
 (in % bbp) 

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

in de tabel vermelde totaal. 
Bron:  INR (Rekeningen van de overheid, april 2022) en berekeningen HRF. 
 
 

3.7 Aanbevelingen van de Raad van de Europese Unie van 
13 juni 2022 inzake de uitvoering van het Herstel- en 
Veerkrachtplan, het tewerkstellingsbeleid en het 
energiebeleid 125 

1. Uitvoering van het RRF 126 
- Doorgaan met de uitvoering van het Herstel- en Veerkrachtplan, in 

overeenstemming met de mijlpalen en streefdoelen die zijn opgenomen in 
het uitvoeringsbesluit van de Raad van 11 juli 2021. 

- De programmeringsdocumenten betreffende het cohesiebeleid 2021-2027 
indienen teneinde de onderhandelingen met de Europese Commissie af te 
ronden en vervolgens met de uitvoering ervan te beginnen. 

 

 
125  Raad van de Europese Unie 9736/22, 13.06.2022, Aanbeveling voor een Aanbeveling van de Raad 

over het Nationaal Hervormingsprogramma 2022 van België en met een advies van de Raad over 
het Stabiliteitsprogramma 2022 van België. Zie ook: Europese Commissie, SWD (2022) 602 final, 
23.05.2022 – Country report Belgium. 

126  Zie ook de punten (23) en (24) van de aanbevelingen van de Raad (zie infra). 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Δ 2020-2021 

(in p.p.)
p.m. nominale groei 

(%) in 2021

Directe belastingen (gezinnen) 2,57% 2,56% 2,37% 2,41% 2,64% 2,09% -0,55% -12,1%
   Gewestelijke PB 2,30% 2,29% 2,12% 2,17% 2,39% 1,86% -0,53% -13,5%
   Verkeersbelasting gezinnen 0,25% 0,25% 0,25% 0,24% 0,25% 0,23% -0,02% 1,5%
   Overige directe belastingen (o.a. kijk- en luistergeld WG) 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%

Indirecte belastingen 1,83% 1,87% 1,84% 1,90% 1,84% 1,83% -0,01% 10,6%
   Registratierechten 0,91% 0,94% 0,94% 0,99% 0,93% 1,02% 0,09% 21,9%
   Vlaamse energieheffing 0,07% 0,12% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% -1,9%
   Overige indirecte belastingen 0,85% 0,80% 0,85% 0,87% 0,87% 0,78% -0,10% -1,2%

Kapitaalbelastingen 0,68% 0,70% 0,71% 0,62% 0,65% 0,73% 0,07% 23,5%
   Successierechten 0,55% 0,57% 0,58% 0,50% 0,53% 0,58% 0,05% 22,3%
   Schenkingsrechten 0,13% 0,14% 0,11% 0,11% 0,12% 0,14% 0,02% 28,8%
   Fiscale regularisatie 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 32,5%

Werkelijke sociale premies 0,05% 0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 0,00% 1,4%

Eigen fiscale en parafiscale ontvangsten G&G 5,13% 5,18% 4,97% 4,98% 5,19% 4,70% -0,49% 0,5%

HRF-optiek gewestelijke personenbelasting:
Correctie voor voorschottenbenadering -0,07% -0,11% -0,03% -0,06% -0,22% 0,17% 0,39%
      Gecorrigeerde directe belastingen 2,50% 2,45% 2,34% 2,35% 2,42% 2,26% -0,16% 3,8%
      Gecorrigeerde gewestelijke PB (voorschotten) 2,23% 2,18% 2,09% 2,11% 2,17% 2,03% -0,14% 4,1%
      Gecorrigeerde fiscale en parafiscale ontvangsten G&G 5,06% 5,07% 4,94% 4,92% 4,96% 4,87% -0,10% 8,9%
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2. Tewerkstellingsbeleid 127 
De tekorten aan arbeidskrachten en de mismatches inzake professionele 
vaardigheden aanpakken door: 

- de verbetering van de prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
- de verbetering van de inclusie in die stelsels,  
- de verbetering van de kwaliteit en de relevantie voor de arbeidsmarkt van 

het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, 
- de ontwikkeling van meer flexibele en aantrekkelijke loopbaantrajecten 

voor leerkrachten. 
 

3. Energiebeleid 128 
De algehele afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door: 

- Meer inspanningen te leveren om de energie-efficiëntie te verbeteren, 
- Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen in gebouwen, 
- De bevordering van het gebruik en het aanbod van openbaar vervoer en 

van “zachte mobiliteit” (fietsen en deelmobiliteit), 
- De uitrol van hernieuwbare energie, 
- De versnelling van de bijbehorende netinfrastructuur door de 

vergunningsprocedures verder te stroomlijnen (o.m. door de duur van 
beroepsprocedures te verkorten), 

- De vaststelling van randvoorwaarden om investeringen in zonne-energie-
installaties te stimuleren. 

 
 
 

 
127  Zie ook de punten (25), (26) en voor wat de Europese financiële tegemoetkomingen betreft punt 

(30) van de Aanbevelingen van de Raad (zie infra), en 2022 Country Report Belgium (zie infra). 
128  Zie ook de punten (27), (28), (29) en voor wat de Europese financiële tegemoetkomingen betreft 

punt (30) van de Aanbevelingen van de Raad (zie infra), en 2022 Country Report Belgium (zie 
infra). 
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