
Methodologische vernieuwingen

1. Marktregulerende instellingen die optreden in naam van de
Europese Gemeenschap

In maart 2007 heeft Eurostat aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de registratie van
bepaalde specifieke transacties (herschikkingen in de portefeuille van de vorderingen op het
buitenland, betalingen voor het gebruik van de wegen, en transacties gekoppeld aan het
voorraadbeheer door de marktregulerende instellingen). De aanbeveling met betrekking tot de
marktregulerende instellingen heeft het INR ertoe gebracht correcties aan te brengen aan de
overheidsrekeningen zoals ze in september 2006 waren gepubliceerd.

De marktregulerende instellingen (in België het Belgische Interventie-- en Restitutiebureau --
BIRB) kopen, stockeren en verkopen landbouwproducten of voedingsmiddelen voor rekening
van de Europese Gemeenschap. Indien ze zijn ondergebracht in de overheidssector, en dit is
het geval voor het BIRB, beveelt Eurostat aan de transacties gekoppeld aan het beheer van de
voorraden van landbouwproducten of voedingsmiddelen uit de overheidsontvangsten en
--uitgaven te lichten en ze aan te rekenen aan een eenheid van de sector niet--financiële
vennootschappen. Derhalve werden de marktoutput (P.11), het intermediair verbruik (P.2), de
voorraadwijzigingen (P.52) en de afgeleide reeksen van de overheid over het geheel van de
periode 1995--2005 aangepast.

De weerslag van deze methodologische wijziging is verwaarloosbaar wat betreft het
financieringssaldo van de gezamenlijke overheid en neutraal voor het bbp.

2. Effectiseringstransacties

Op 25 juni 2007 nam Eurostat een nieuwe beslissing ten aanzien van de behandeling van de
door de overheid uitgevoerde effectiseringstransacties1. Zo dienen alle effectiseringstransacties
van de overheid met betrekking tot fiscale vorderingen te worden behandeld als
financieringstransacties (leningen) van de overheid, en hebben ze bijgevolg geen enkele
weerslag op het financieringssaldo.

Om rekening te houden met de specifieke context van het budgettaire informatie-- en
toezichtsysteem in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten, heeft Eurostat
besloten de nieuwe regels toe te passen op alle transacties afgesloten na 1 januari 2007 en de
vroegere behandelingswijze te behouden voor de voordien aangegane transacties.

1. Eurostat, persbericht Nº 88/2007 van 25 juni 2007, Effectiseringstransacties uitgevoerd door de overheid.
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Zo dienen alle vroegere en toekomstige stromen die verband houden met de in 2005 en 2006
door de FOD Financiën uitgevoerde effectiseringstransacties met betrekking tot
belastingachterstallen nog te worden geboekt volgens de in 2002 door Eurostat vastgelegde
regels1, en behoren de desbetreffende opbrengsten wel degelijk tot de fiscale ontvangsten.
Daarentegen moet de opbrengst van de in juni 2007 door de FOD Financiën uitgevoerde
effectiseringstransactie met betrekking tot belastingachterstallen worden beschouwd als een
lening en niet als een fiscale ontvangst.

1. Eurostat, persbericht Nº 80/2002 van 3 juli 2002, Effectiseringstransacties uitgevoerd door de overheid.
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