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Methodologische herziening 2019 van de nationale rekeningen
•
•
•
•

De nationale rekeningen worden aangepast vanaf 1995, in het kader van de op Europees
niveau gecoördineerde kwalitatieve verbetering van de statistieken
De gemiddelde economische groei wordt hierdoor opwaarts bijgesteld met
0,1 procentpunt per jaar over de periode 1995-2017, naar 1,9%.
De herziening is iets meer uitgesproken, met gemiddeld +0,2 procentpunt per jaar, voor de
recentere periode 2010-2017, waardoor de gemiddelde economische groei voortaan 1,4%
bedraagt.
De werkgelegenheid en de overheidsfinanciën blijven vrijwel onveranderd.

De methodologische herziening beoogt de kwaliteit, de relevantie en de coherentie van de
statistieken te verbeteren
Overeenkomstig de aanbevelingen van Eurostat heeft België, naast andere Europese landen, in 2019
een occasionele methodologische herziening (‘benchmark revision’) van zijn nationale rekeningen
uitgevoerd. Een dergelijke herziening vindt in principe om de vijf jaar plaats en behoort tot de normale
procedures ter verbetering van de statistieken.
Een dergelijke herziening laat toe dat nieuwe bronnen en methoden worden ingevoerd om de kwaliteit van
de opgemaakte statistieken te blijven verzekeren of zelfs te verhogen. Ze biedt tevens de gelegenheid om
de relevantie van de statistieken op te voeren door rekening te houden met nieuwe economische
verschijnselen. Daarnaast beoogt deze herziening ook de coherentie van de nationale rekeningen met
andere statistieken te verbeteren, in het bijzonder met de betalingsbalans en de financiële rekeningen.
Het aanreiken van een coherent analysekader voor de volledige tijdsperiode, waarbij reeksbreuken zoveel
mogelijk worden vermeden, impliceert dat de methodologische herzieningen aanleiding kunnen geven tot
een aanpassing van de statistische reeksen over een groot aantal jaren. In dit geval werden de statistieken
herzien vanaf 1995.
De methodologische aanpassingen die dit jaar zijn doorgevoerd zijn talrijk, aangezien meer dan
70 punten werden onderzocht. De voornaamste veranderingen hebben betrekking op:
- de toegevoegde waarde voor de bestuurders van vennootschappen;
- de woondiensten;
- de verzekeringsdiensten en de financiële diensten;
- de ziekenhuisdiensten;
- de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling;
- de indeling van de particuliere verenigingen in de markt- of in de niet-marktsector.
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Naast deze methodologische verbeteringen werden ook nieuwe economische verschijnselen gemeten
en voor het eerst in de nationale rekeningen opgenomen:
de elektriciteitsproductie door de huishoudens en de regionale groenestroomcertificatenmechanismen;
de e-commercetransacties met niet-ingezeten tegenpartijen;
financiële inkomsten uit indirecte deelnemingen op buitenlandse directe investeringen.
Op de website van de Bank is een specifieke publicatie beschikbaar met een beschrijving van de aard en
de invloed van de voornaamste wijzigingen in de opgemaakte statistieken.
Naast die elementen van de methodologische herziening hadden ook de zogenoemde ‘courante’
herzieningen een invloed op de cijfers van de afgelopen jaren. Deze ‘courante’ herzieningen volgen uit een
weerkerend statistisch proces waarbij de voorheen gebruikte gegevensbronnen ondertussen zijn
bijgewerkt.
De herziening beïnvloedt alle macro-economische indicatoren in verschillende mate
De economische groei, gemeten aan de hand van de verandering van het bbp naar volume, werd slechts
in geringe mate herzien voor de periode 1995-2017 (+0,1 procentpunt gemiddeld per jaar). De herziening
was echter iets groter tijdens de recentere periode, aangezien voor de jaren van 2010 tot 2017 de
gemiddelde economische groei voortaan wordt geraamd op 1,4 %, dit tegen 1,2 % voorheen.

Van de diverse vraagcomponenten vertoonde de private consumptie tijdens de afgelopen jaren de
grootste opwaartse herziening. Dit vloeit voort uit de nieuwe – verhoogde - raming van de uitgaven voor
financiële dienstverlening en verzekeringen (hoofdzakelijk levensverzekeringen) en van die voor
huisvesting, en uit het rekening houden met de voordelen in natura van de bestuurders van
vennootschappen. De integratie van internetaankopen bij niet-ingezeten tegenpartijen en, in mindere mate,
van elektriciteit opgewekt via zonnepanelen, kwam eveneens tot uiting in een toename van de consumptie
van de huishoudens.
Aangezien verscheidene van die bestedingselementen in feite door de huishoudens zelf worden
geproduceerd – de woninghuur (90 % van het woningbestand is in het bezit van de huishoudens), de
activiteit van de bestuurders van vennootschappen (die met het statuut van zelfstandige deel uitmaken van
de sector huishoudens) en, per definitie, de elektriciteit opgewekt via zonnepanelen– werd de productie van
huishoudens, en bijgevolg de toegevoegde waarde die ze genereren, opwaarts bijgesteld. De
methodologische herziening leidde dus tot een verhoging van het gewicht van de huishoudens in de
economie, zowel wat hun rol van producent als die van consument betreft.
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De werkgelegenheid is als gevolg van de methodologische herziening vrijwel niet veranderd, omdat enkel
minder omvangrijke posten, zoals zwartwerk en het personeel in ambassades, werden aangepast. Over de
gehele periode bleef de gemiddelde groei van de binnenlandse werkgelegenheid stabiel op 0,9 % per jaar.
Tijdens de recente periode bedraagt de gemiddelde toename van de werkgelegenheid in aantal personen,
ondanks een gematigde groei van de bedrijvigheid, nog altijd 0,8 %, wat overeenstemt met de ramingen
van vóór de occasionele revisie.
De overheidsfinanciën werden eveneens maar in geringe mate door de methodologische herziening
beïnvloed. Zo beloopt het gemiddelde begrotingstekort voortaan 2,1 % over de hele periode (tegen 2,0 %
voorheen). Over de periode 2010 tot 2017 bedraagt het gemiddelde tekort 3,1 %, terwijl het voorheen op
3,0 % werd geraamd.
De invoering van het mechanisme van belastingen en subsidies voor groenestroomcertificaten heeft,
hoewel dat in theorie neutraal is op lange termijn, van jaar tot jaar een verschillende invloed op de
overheidsfinanciën heeft uitgeoefend. Het ontstaan van de zeepbel inzake groenestroomcertificaten in 2009
leidde aldus tot een negatieve impact voor zowel het financieringssaldo (van ten hoogste -0,1 % bbp) als
voor de overheidsschuld, vooraleer geleidelijk af te nemen vanaf 2013 als gevolg van de hervormingen in
de toekenningsvoorwaarden voor groenestroomcertificaten en van de verhoging van de belastingen op de
elektriciteitsprijs, met name in de Vlaamse Gemeenschap.
Over de hele periode 1995-2017 werd de overheidsschuld, uitgedrukt in procenten bbp, nauwelijks
herzien (+0,3 % procentpunt, om gemiddeld 105,9 % bbp te bedragen). Tijdens de meest recente jaren
werd deze gunstig beïnvloed door de opwaartse herziening van het niveau van nominaal bbp, om te komen
tot een jaarlijks gemiddelde van 103,7 % bbp ten opzichte van 104,2% vóór de herziening.
Meer bepaald werd niveau van het bbp tegen lopende prijzen over de volledige recente periode (20102017) naar boven herzien, met ongeveer 0,4 %. In 2017 bedraagt de herziening meer dan 7 miljard euro,
met een bbp dat voortaan geraamd wordt op 446 miljard. Deze positieve herziening staat in tegenstelling
tot de negatieve impact van de herziening voor de jaren tussen 1995 en 2012, waarin het jaarlijks niveau
van het nominaal bbp met gemiddeld 0,6 % naar beneden werd bijgesteld.
Ten slotte is het financieringssaldo van de Belgische economie iets gunstiger na herziening, vooral
tijdens de meest recente jaren. Dit komt hoofdzakelijk door het in aanmerking nemen van niet-uitgekeerde
winsten uit indirecte deelnemingen, in het kader van buitenlandse directe investeringen. Voor de periode
2010-2017 liet België aldus een gemiddeld overschot van 1,2 % bbp tegenover de rest van de wereld
optekenen, terwijl dat voorheen op 0,8 % werd geraamd.
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Voornaamste macro-economische indicatoren vóór en na de
methodologische herziening
(gemiddelde jaarlijkse groei, in procenten, tenzij anders vermeld)

1995-2017

2010-2017

Vóór herziening

1,8

1,2

Na herziening

1,9

1,4

Vóór herziening

0,9

0,8

Na herziening

0,9

0,8

Vóór herziening

-2,0

-3,0

Na herziening

-2,1

-3,1

Vóór herziening

105,6

104,2

Na herziening

105,9

103,7

(in procenten bbp)
Vóór herziening

2,8

0,8

Na herziening

3,3

1,2

ECONOMISCHE GROEI

BINNENLANDSE WERKGELEGENHEID

OVERHEIDSFINANCIËN (in procenten bbp)
Overheidstekort

Overheidsschuld (Maastricht-definitie)

VORDERINGENOVERSCHOT (+) OF TEKORT (-) VAN DE ECONOMIE

P.M. BBP TEGEN LOPENDE PRIJZEN (gemiddelde jaarlijkse herziening van

het niveau)
in € miljoen
In procenten bbp

-426

+1 969

-0,3 %

+0,4 %

Bron: INR.

De resultaten met betrekking tot het jaar 2018 kunnen worden geraadpleegd in een afzonderlijk persbericht.
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