
Communicatie
Nationale Bank van België n.v.

de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be

Ondernemingsnummer:
 0203.201.340 – RPR Brussel

Instituut voor de nationale rekeningen

2023-04-20

PERSBERICHT

Links: Infografie NBB.Stat Algemene informatie

Begrotingstekort is afgenomen in 2022, maar blijft hoog

 Het overheidstekort bedraagt 3,9% van het bbp.
 Ondanks dit tekort is de schuldgraad teruggevallen tot 105,1% bbp als gevolg van de

stijging van het nominaal bbp.

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert op 20 april 2023, de tabellen die worden opgesteld voor
de kennisgeving van het overheidstekort en de overheidsschuld aan de Europese Commissie in het kader van de
procedure bij buitensporige tekorten (PBT). Die notificatie gebeurt tweemaal per jaar, namelijk in april en in oktober.

De PBT-tabellen stemmen overeen met de statistieken betreffende de overheidsfinanciën, die gelijktijdig worden
verspreid via de database NBB.Stat. Die statistieken zijn opgesteld conform het Europees Systeem van Rekeningen
(ESR 2010) en leveren een eerste raming van de ontvangsten, de uitgaven, het financieringssaldo, de
geconsolideerde brutoschuld en de financiële rekeningen van de gezamenlijke overheid en haar deelsectoren voor
het jaar 2022.

De kwaliteit van de statistieken betreffende de overheidsfinanciën is een belangrijk aandachtspunt. De eerste raming
van de statistieken is gebaseerd op de realisaties van de ontvangsten en uitgaven aangeleverd door de overheden.
Naast deze basisgegevens is het gebruikelijk dat bij de eerste ramingen beperkte hypothesen nodig zijn over
bepaalde ontvangsten en uitgavenposten. Deze hypothesen hebben voor het jaar 2022 een grotere impact dan de
voorbije jaren. Het betreft in eerste instantie het feit dat de federale overheid in het kader van de energiecrisis een
algemeen betaaluitstel heeft verleend en de betalingstermijn voor de aanslagbiljetten inzake de personenbelasting
en de vennootschapsbelasting en de betalingstermijn voor de bedrijfsvoorheffing met
2 maanden heeft verlengd. Gelet op de ESR-aanrekeningsregels dienen een aantal betalingen die pas in maart-april
2023 zullen plaatsvinden te worden toegewezen aan 2022. Deze betalingen zijn dus nog niet gekend, maar werden
door de FOD Financiën ingeschat op € 3,5 miljard euro. Daarnaast dienden hypothesen te worden genomen om
rekening te houden in 2022 met de door de federale overheid ingevoerde heffing op overwinsten en de bijdrage van
de oliesector, deze heffingen zullen pas een eerste maal in de loop van 2023 worden geïnd. Deze hypothesen
verhogen de kans op herzieningen van de statistieken in volgende publicaties.

Gezamenlijke overheid

Het financieringssaldo van de overheid bedraagt in 2022 -3,9 % bbp, tegen -5,5 % in het voorgaande jaar.

De verbetering van het financieringssaldo vloeit voort uit het krachtige economische herstel na de pandemie, dat het
groeicijfer van 2022 opstuwde en een netto-afname van de steunmaatregelen van de overheden met zich mee
bracht. De coronagerelateerde uitgaven namen in omvang sterk af, na het jaar 2020. Daar waar er in het eerste jaar
van de pandemie voor € 19,4 miljard aan steunmaatregelen werden toegekend, daalde deze tot 12,1 miljard in 2021
en 2,7 miljard in 2022. De daling in 2022 werd deels gecompenseerd door steun, ten belope van 5,9 miljard, die werd
gegeven in het kader van de stijgende energieprijzen, voornamelijk ten voordele van de gezinnen. Alles samen is de
ongunstige impact van de tijdelijke maatregelen op het tekort wel verkleind van €12,6 miljard (2,5% bbp) in 2021
naar € 8,7 miljard (1,6% bbp) in 2022. De budgettair belangrijkste steunmaatregelen betroffen in 2022 de kost van
het normale en uitgebreide sociale tarief, de kost van het basispakket elektriciteit en gas en de verminderingen van
btw en accijnzen.

https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=9
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVDETAIL&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen
https://www.nbb.be/doc/dq/e_pdf_edp/edp202304.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVDETAIL&lang=nl
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VORDERINGENSALDO EN STEUNMAATREGELEN
(In miljoenen euro’s)

De ontvangsten namen toe met € 22,0 miljard dankzij de oplopende inflatie en de bbp-groei. De primaire uitgaven
daarentegen stegen met € 15,9 miljard.

De ratio van de primaire uitgaven daalt met 1,4 procentpunt bbp ten opzichte van 2021, tot 52,0 % bbp. De
rentelasten dalen met 0,2 procentpunt, tot 1,5 % bbp. De ratio van de ontvangsten neemt af met 0,2 procentpunt, tot
49,7 % bbp.

Zoals reeds gesteld vloeit de daling van de primaire uitgaven voornamelijk voort uit de terugschroeving van de
tijdelijke steunmaatregelen ter verzachting van de gevolgen van de gezondheidscrisis, maar werden deze deels
gecompenseerd door steunmaatregelen in het kader van de energiecrisis. Daarnaast namen de kapitaaloverdrachten
af ten opzichte van 2021, aangezien dat jaar sterk werd beïnvloed door de aanrekening van de steun van het Waals
Gewest (ongeveer € 1 miljard) om de slachtoffers van de overstromingen in juli 2021 te vergoeden.

De daling van de ontvangsten valt te verklaren door de evolutie van de fiscale en parafiscale ontvangsten (-0,3 %
bbp). De directe belastingen stijgen met 0,6 % bbp, voornamelijk ten gevolge van de directe belastingen op de
gezinnen. De indirecte belastingen vertonen daarentegen een daling met 0,8% bbp wat de impact van de
maatregelen in het kader van de energiecrisis weerspiegelt.

Op Europees vlak trad het ‘Herstel en Veerkracht Faciliteit’ in werking in februari 2021. Dit tijdelijk instrument stelt de
Europese Commissie in staat middelen aan te trekken en in te zetten om de economische en sociale gevolgen van
de pandemie te beperken. Het fonds zal de hervormingen en investeringen in de lidstaten tot en met
31 december 2026 financieren.

In 2021 en 2022 werden door de Belgische overheden uitgaven binnen het initiële relanceplan verricht ten belope
van respectievelijk 337 miljoen en 809 miljoen. Er werd langs de ontvangstenzijde rekening gehouden met een
bedrag ten belope van 76% van de verrichte uitgaven omwille van de neerwaartse herziening van de aan België
toegekende enveloppe.

De overheidsschuld (Maastricht-definitie) kwam eind 2022 op 105,1 % bbp uit. Dat is een daling met 4,0 procentpunt
ten opzichte van 2021. De gunstige ontwikkeling van de schuldgraad in 2022 is volledig toe te schrijven aan de sterke
groei van het nominale bbp.
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TABEL 1 UITGAVEN, ONTVANGSTEN, SALDO EN SCHULD VAN DE OVERHEID VOLGENS DE PROCEDURE BIJ
BUITENSPORIGE TEKORTEN
(in € miljoen, tenzij anders vermeld)

2018 2019 2020 2021 2022

Totale uitgaven 240 446 248 438 270 922 278 458 294 218
 (in % bbp) (52,3) (51,9) (58,9) (55,4) (53,5)

Primaire uitgaven 230 671 238 965 261 930 269 967 285 868
(in % bbp) (50,1) (49,9) (57,0) (53,7) (52,0)

waarvan:
Bezoldigingen 56 872 58 768 60 486 62 733 68 251
Sociale uitkeringen 113 006 117 109 128 595 131 911 141 213

 Bruto-investeringen in vaste activa 12 085 12 490 12 363 13 680 14 642
Rentelasten 9 775 9 473 8 992 8 491 8 350

(in % bbp) (2,1) (2,0) (2,0) (1,7) (1,5)

Totale ontvangsten 236 444 238 941 229 546 250 905 272 873
(in % bbp) (51,4) (49,9) (49,9) (49,9) (49,7)

waarvan:
Fiscale en parafiscale ontvangsten 203 558 205 267 197 229 216 411 235 032
(in % bbp) (44,2) (42,9) (42,9) (43,1) (42,8)

Financieringssaldo -4 002 -9 497 -41 376 -27 553,5 -21 345
 (in % bbp) (-0,9) (-2,0) (-9,0) (-5,5) (-3,9)

Primair saldo 5 773 -24 -32 384 -19 062 -12 995
(in % bbp) (1,3) (0,0) (-7,0) (-3,8) (-2,4)

Overheidsschuld (Maastricht-definitie) 459 388 467 231 515 181 548 447 577 640
(in % bbp) (99,6) (97,6) (112,0) (109,1) (105,1)

p.m. Bbp 460 051 478 676 459 827 502 521 549 456

Bron: INR.
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Deelsectoren van de overheid

Alle deelsectoren van de overheid vertonen een tekort in 2022, in het bijzonder de federale overheid en de
gemeenschappen en gewesten.

TABEL 2 FINANCIERINGSOVERSCHOT (+) /TEKORT (-) VAN DE DEELSECTOREN VAN DE OVERHEID VOLGENS
DE PROCEDURE BIJ BUITENSPORIGE TEKORTEN

2018 2019 2020 2021 2022

(in € miljoen)

Federale overheid (S.1311) -1 041 -9 282 -32 683 -20 419 -14 787
Gemeenschappen en gewesten (S.1312) -2 018 -1 116 -10 118 -8 745 -5 056
Lagere overheid (S.1313) -690 -142 585 200 -49
Instellingen van de sociale zekerheid (S.1314) -2 54 1 044 840 1 411 -1 453
Gezamenlijke overheid (S.13) -4 002 -9 497 -41 376 -27 553 -21 345

(in % bbp)

Federale overheid (S.1311) -0,2 -1,9 -7,1 -4,1 -2,7
Gemeenschappen en gewesten (S.1312) -0,4 -0,2 -2,2 -1,7 -0,9
Lagere overheid (S.1313) -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Instellingen van de sociale zekerheid (S.1314) -0,1 0,2 0,2 0,3 -0,3
Gezamenlijke overheid (S.13) -0,9 -2,0 -9,0 -5,5 -3,9

Bron: INR.

De bijdrage aan de schuld van de federale overheid en van de gemeenschappen en gewesten bleef in 2022 sterk
toenemen in absolute cijfers. Deze toename weerspiegelt vooral de grote financieringsbehoefte om hun tekort te
dekken. Daarnaast nam ook de bijdrage aan de schuld van de lokale overheid opnieuw toe. De bijdrage aan de
schuld van de sociale zekerheid werd ten slotte minder negatief.

TABEL 3 BIJDRAGE AAN DE GECONSOLIDEERDE BRUTOSCHULD

2018 2019 2020 2021 2022

(in € miljoen)

Federale overheid (S.1311) 388 317 395 519 429 183 456 241 474 330
Gemeenschappen en gewesten (S.1312) 58 340 61 030 75 995 84 711 93 468
Lagere overheid (S.1313) 23 604 23 258 23 169 22 943 24 159
Instellingen van de sociale zekerheid (S.1314) -10 872 -12 576 -13 167 -15 449 -14 316
Gezamenlijke overheid (S.13) 459 388 467 231 515 181 548 447 577 640

Bron: INR.

Met betrekking tot de gewestelijke personenbelasting die van kracht is sinds het aanslagjaar 2015, bestaat er een 
verschil tussen de aanrekening volgens het ESR 2010 en de ermee gepaard gaande kasstromen. Het INR publiceert 
in zijn persmededeling daarom twee concepten van het saldo voor de federale overheid en voor de gewesten. Ze 
stemmen respectievelijk overeen met de saldi volgens het ESR 2010 en de saldi waarin de voorschotten van de 
federale overheid inzake gewestelijke opcentiemen zijn opgenomen. Voor meer informatie over de impact van 
de zesde staatshervorming wordt verwezen naar de nota 'Methodologische vernieuwingen'.
Alle individuele gemeenschappen en gewesten lieten in 2022 een tekort optekenen. Het saldo van de “Niet-verdeelde 
entiteiten en statistische correctie” liep sterk op omwille van de aanrekening van de ontvangsten uit het kader van 
het Europese systeem inzake emissierechten van België in deze rubriek. Deze ontvangsten worden hier

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_nndbmod16.pdf
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aangerekend in afwachting van de validatie door de alle overheden van het samenwerkingsakkoord voor de verdeling
van deze middelen.

TABEL 4 UITSPLITSING VAN HET FINANCIERINGSSALDO VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
 (in € miljoen)

2018 2019 2020 2021 2022

Saldi ESR 2010
Vlaamse Gemeenschap -697 390 -5 422 -3 248 -2 476
Franse Gemeenschap -208 -351 -1 519 -868 -887
Duitstalige Gemeenschap -3 -19 -52 -49 -81
Waals Gewest -695 -486 -1 838 -3 313 -1 035
Brussels Hoofdstedelijk Gewest -394 -707 -1 200 -1 498 -1 211
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie -90 2 -9 114 -22
Franse Gemeenschapscommissie 6 -7 -6 -8 -27
Vlaamse Gemeenschapscommissie -52 -18 -40 5 -23
Niet-verdeelde entiteiten en statistische correctie 115 80 -31 118 705
Totaal van de gemeenschappen en gewesten -2 018 -1 117 -10 118 -8 745 -5 057

Saldi met inbegrip van de voorschotten op de
gewestelijke opcentiemen
Vlaamse Gemeenschap -705 127 -6 018 -2 923 -2 726
Waals Gewest -757 -516 -2 171 -2 876 -1 352
Brussels Hoofdstedelijk Gewest -441 -703 -1 297 -1 400 -1 294
Totaal van de gemeenschappen en gewesten -2 135 -1 406 -11 144 -7 885 -5 707
p.m. Federale overheid -924 -8 993 -31 657 -21 279 -14 138

_________________________________________________________________________________
Bron: INR

TABEL 5 BIJDRAGE VAN DE ENTITEITEN TOT DE BRUTO GECONSOLIDEERDE OVERHEIDSSCHULD
 (in € miljoen)

2018 2019 2020 2021 2022

Vlaamse Gemeenschap 18 253 18 577 25 235 28 874 32 171

Franse Gemeenschap 7 395 7 974 9 877 10 734 11 432
Duitstalige Gemeenschap 419 475 558 632 775
Waals Gewest 21 634 23 135 27 755 31 426 34 197
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 679 5 533 7 498 8 440 10 382
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie -20 -1 10 -23 -38
Franse Gemeenschapscommissie 192 191 190 188 187
Vlaamse Gemeenschapscommissie -53 -34 -2 42 59
Interregionale entiteiten 5 841 5 181 4 874 4 397 4 303
Totaal van de gemeenschappen en gewesten 58 339 61 030 75 995 84 711 93 468

Bron: INR

De voorbije 5 jaar hebben de financieringstekorten geleid tot een toename van 60 % van de schuld van de
Gemeenschappen en gewesten. Met uitzondering van de gemeenschapscommissies kan de stijging van de schuld
in alle overheden worden vastgesteld.
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Technische nota's

A. De publicatie van de PBT-tabellen, in april en in oktober, voldoet aan de bepalingen van Verordening (EG) nr. 479/2009
van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het protocol inzake de procedure bij buitensporige tekorten
dat als bijlage bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie is gevoegd.

B. Drie maanden na het jaareinde bezorgt het INR een raming van de belangrijkste gegevens over de overheidsfinanciën
aan de Europese Commissie. Het INR voldoet daarmee volledig aan de Verordening (EU) Nr. 549/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de
Europese Unie, die de lidstaten verplicht de overheidsinkomsten en -uitgaven aan Eurostat te verschaffen. Die raming
wordt opgesteld volgens dezelfde concepten die van toepassing zijn bij de gedetailleerde overheidsrekeningen. Het enige
verschil met deze laatste is dat sommige beschikbare basisgegevens voorlopig zijn. De meer volledige informatie die
voorhanden is bij de opstelling van de gedetailleerde rekeningen van de overheid, kan leiden tot herzieningen van die
eerste voorlopige raming.




