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BETALINGSBALANS: TOELICHTING BIJ DE HERZIENINGEN VAN DE LOPENDE REKENING  

IN SEPTEMBER 2017 

De eerste raming van de betalingsbalans van het tweede kwartaal van 2017 werd vrijdag 

29 september gepubliceerd. Op hetzelfde moment werd het eerste kwartaal van 2017 herzien, 

samen met de jaren 2014, 2015 en 2016.  

 

Herzieningen maken deel uit van de jaarlijkse publicatieronde. Er zijn verschillende 

beweegredenen voor revisies: aanpassingen aan de methodologie, aanpassingen aan de 

ramingswijze, ingebruikname van nieuwe (voorheen niet beschikbare) bronnen, rechtzettingen van 

fouten of dubbeltellingen of de beschikbaarheid van nieuwe observaties (update van bestaande 

bronnen). 

 

Onderstaande tabel geeft de jaarrevisies weer1: 

 

Saldi 

€ miljoen 
 Publicatie juni 2017 Publicatie september 2017 Herziening 

    2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Lopende 

rekening   -2.702 1.812 -1.671 -3.484 -586 408 -782 -2.398 2.079 

  In % van BBP -0,7 0,4 -0,4 -0,9 -0,1 0,1 -0,2 -0,6 0,5 

Goederen en 

diensten   1.654 9.346 9.058 79 6.786 5.627 -1.575 -2.560 -3.431 

  Goederen -4.581 2.578 5.878 -5.301 1.385 1.133 -720 -1.193 -4.745 

  Diensten 6.235 6.768 3.180 5.380 5.401 4.494 -855 -1.367 1.314 

Primair 

inkomen   2.057 -868 -3.340 2.823 -931 2.689 766 -63 6.029 

 

Inkomen uit 

beleggingen en 

investeringen -3.137 -6.132 -8.406 -2.302 -6.201 -2.286 835 -69 6.120 

Secundair 

inkomen   -6.413 -6.666 -7.389 -6.381 -6.437 -7.909 32 229 -520 

 

Het saldo van de lopende rekening vertoont voornamelijk voor de jaren 2015 en 2016 op een 

aantal punten significante verschillen met de raming van juni. De cijfers voor 2015 en, in een nog 

sterkere mate, die voor 2016 hebben namelijk een voorlopig karakter. Tussen juni en september 

komen immers steeds belangrijke bronnen ter beschikking (zie paragraaf 3). Tevens werden een 

aantal kwaliteitsverbeteringen aangebracht op methodologisch vlak en werden geharmoniseerde 

methoden ingebracht om toe te werken naar een verdere toenadering tussen de statistische 

reeksen in de rekening buitenland, de nationale rekeningen en de financiële rekeningen. 

 

1 REVISIES 2014 

1.1 GOEDEREN (REVISIE SALDO: -720 MILJOEN EURO) 

Vanaf de publicatie van 14 augustus 2017 worden de cijfers van de statistiek buitenlandse handel 

in goederen opgemaakt door middel van een nieuwe informatica-toepassing. De maanden vanaf 

januari 2014 werden eveneens herzien aan de hand van deze nieuwe toepassing. Er werd van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kwaliteitsverbeteringen door te voeren, waardoor de 

                                                      
1  Omwille van afrondingsverschillen is de som van de verschillende deelrekeningen niet altijd gelijk aan de 

lopende rekening. 
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cijfers licht wijzigden2. De statistiek buitenlandse handel vormt de basis van de goederenrekening 

van de betalingsbalans3 en aldus is er sprake van een impact op de goederenrekening van de 

betalingsbalans. Het verschil in waarde tussen de nieuwe en oude reeksen is weliswaar beperkt in 

2014 en 2015, maar neemt toe vanaf het jaar 20164. 

 

Micro-economisch onderzoek toonde aan dat bepaalde goederentransacties betrekking hadden op 

maakloonwerk5. Omdat er geen eigendomsoverdracht plaatsvindt, wordt maakloon in de 

betalingsbalans aanzien als een dienst, niet als een goederentransactie. Deze transacties werden 

dan ook gefilterd uit de goederenrekening, met een daling van het saldo tot gevolg6. 

 

1.2 DIENSTEN (REVISIE SALDO: -855 MILJOEN EURO) 

81 % (696 miljoen euro) van de daling van de dienstenrekening is toe te wijzen aan een herziening 

van indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI of FISIM: financial intermediation 

services indirectly measured)7. Vooreerst is dit toe te schrijven aan het effect van een versie met 

recenter cijfermateriaal inzake uitstaande financiële activa en passiva in de financiële rekeningen. 

Bovendien werden kwaliteitscontroles uitgevoerd op de schatting van de interestvoeten die 

gebruikt worden als raming van inkomens uit het financieel vermogen. Die rentetarieven betreffen 

eveneens de referentietarieven waarmee de FISIM wordt bepaald. Er werd toegezien op een 

betere harmonisering van de data en de processen tussen nationale rekeningen en 

betalingsbalans, wat ook aanleiding gaf tot herzieningen. 

 

1.3 PRIMAIR INKOMEN (REVISIE SALDO: +766 MILJOEN EURO) 

De daling van de goederen- en dienstenrekening wordt deels gecompenseerd door toegenomen 

inkomen uit beleggingen en investeringen. Dit is het gevolg van de FISIM herziening. FISIM wordt 

namelijk, naast in de dienstenrekening, ook in de inkomensrekening opgenomen, maar met 

tegengesteld teken.  

 

De inkomens uit beleggingen en investeringen worden berekend aan de hand van de tegoeden en 

verplichtingen van ingezetenen ten opzichte van niet-ingezetenen zoals opgenomen in de 

Internationale Investeringspositie (IIP). Bij de herziening van september 2017 zijn in de IIP 

methodologische verbeteringen aangebracht8. Er werden tevens herklasseringen tussen rubrieken 

doorgevoerd en dubbeltellingen weggewerkt. Dit heeft implicaties voor de inkomens die berekend 

worden op deze stocks, maar aangezien de aanpassingen zowel aan de ontvangsten- als aan de 

uitgavenzijde plaatsvinden, heeft dit weinig impact op het saldo van de inkomensrekening. 

 

                                                      
2  Meer informatie over de nieuwe informatica-toepassing en de impact op de statistiek buitenlandse handel: 

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_enm1705a.pdf. 
3  De relatie tussen “statistiek buitenlandse handel” en “goederenrekening betalingsbalans” wordt nader 

toegelicht op de website: https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_bb/bop_non-technical_nl.pdf. 
4   +174,5 miljoen euro in 2014, -232,8 miljoen euro in 2015 en -1.164,5 miljoen euro in 2016. 
5  De bewerking van goederen waarbij de bewerker geen eigenaar wordt van de afgewerkte producten. 
6  Het filteren van deze aangiften in de goederenrekening leidt niet tot een verhoging van de 

dienstenrekening omdat de vergoeding voor het maakloonwerk reeds opgenomen was in de 

dienstenrekening. De maakloonvergoeding opgenomen in de dienstenrekening is namelijk afkomstig van 

een andere bron (aangiften in de dienstenenquêtes).  
7  Meer informatie over IGDFI in de betalingsbalans is beschikbaar op de website: 

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/bop_iip_bpm6_nl.pdf. 
8  Vanaf referentiejaar 2014. Een gedetailleerde beschrijving van de aanpassingen in de IIP is beschikbaar 

op de website: https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/iip201709_n.pdf. 

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_enm1705a.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_bb/bop_non-technical_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/bop_iip_bpm6_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/iip201709_n.pdf
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2 REVISIES 2015 

2.1 GOEDEREN (REVISIE SALDO: -1.193 MILJOEN EURO) 

De verslechtering van het saldo van de goederenrekening is het gevolg van nieuw beschikbare 

bronnen en de ingebruikname van de nieuwe informatica-toepassing voor de raming van de 

statistiek buitenland handel en de daarbij doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen. 

 

2.2 DIENSTEN (REVISIE SALDO: -1.367 MILJOEN EURO) 

Met een daling van 772 miljoen euro is de herziening van FISIM de voornaamste reden van het 

gedaalde dienstensaldo (zie paragraaf 1.2.). 

 

De overige veranderingen zijn te wijten aan laattijdige of gecorrigeerde aangiften en daaruit 

voortvloeiende nieuwe bijschattingen. 

 

3 REVISIES 2016 

Grote revisies van Y-1 zijn niet ongewoon. Tussen de voorgaande publicatie en september worden 

veel aangiften gefinaliseerd en zijn bepaalde bronnen nog maar net beschikbaar, waaronder de 

neergelegde jaarrekeningen van de ondernemingen bij de balanscentrale en de enquêteresultaten 

van de stocks buitenlandse directe investeringen en andere buitenlandse investeringen. Dit laat 

ook toe om grondiger validaties uit te voeren op het cijfermateriaal. 

 

3.1 GOEDEREN (REVISIE SALDO: -4.745 MILJOEN EURO) 

De grote revisie van het saldo van de goederenrekening is het gevolg van micro-economische 

analyses, waaronder de confrontatie van recent beschikbare jaarrekeningen met de aangiftes in 

buitenlandse handel/betalingsbalans. 

 

Zoals aangehaald in paragraaf 1.1 heeft de ingebruikname van de nieuwe informatica-toepassing 

voor de raming van de statistiek buitenlandse handel en de daarbij doorgevoerde 

kwaliteitsverbeteringen eveneens een impact op de goederenrekening. In 2016 was het verschil in 

waarde tussen de nieuwe en oude reeksen relatief groot. Dit wordt vooral verklaard door 

2 factoren. Vooreerst bevatten de waarden vanaf 2016 volgens de oude reeksen, in tegenstelling 

tot de nieuwe reeksen, niet alle herzieningen met de meest recente beschikbare gegevens. Ten 

tweede bleken de bijschattingen die werden toegepast in de oude reeks minder nauwkeurig voor 

bepaalde recente maanden. 

 

3.2 DIENSTEN (REVISIE SALDO: +1.314 MILJOEN EURO) 

Om de reden aangehaald in het punt 1.2 stijgt het saldo van FISIM met 669 miljoen euro. 

 

De overige veranderingen zijn toe te wijzen zijn aan laattijdige/gecorrigeerde aangiften en de 

daarbij horende nieuwe bijschattingen. 
 

3.3 PRIMAIR INKOMEN (REVISIE SALDO: +6.029 MILJOEN EURO) 

De grootste veranderingen situeren zich bij de inkomens uit directe investeringen, onder de vorm 

van geherinvesteerde winsten. Dit is louter het gevolg van de stocks die nog maar recentelijk ter 

beschikking zijn. De eerste ramingen van het jaar (in maart) zijn immers steeds gebaseerd op de 

inkomens van het voorgaande jaar omdat de directe investeringsstocks van het nieuwe jaar nog 

niet beschikbaar zijn in maart. Zoals blijkt uit de aangegeven enquêteresultaten, was 2015 een 

uitzonderlijk negatief jaar. Aangezien de eerste raming van 2016 hierop gebaseerd was, was er 

sprake van een grote onderschatting. Dit werd pas zichtbaar in de productieronde van september, 

waar voor het eerst gebruik werd gemaakt van de stocks van 2016. 


