Integrale versie

Methodologische vernieuwingen

1.

Uitsplitsing van het financieringssaldo van de
gemeenschappen en gewesten

De gebruikelijke tabellen werden aangevuld met een nieuwe overzichtstabel (tabel 1.6) die een
uitsplitsing verschaft van het financieringssaldo van de gemeenschappen en gewesten.
Die gegevens, die beschikbaar zijn vanaf het jaar 1994, werden aanvankelijk berekend (vanaf
het jaar 1999) teneinde informatie te bezorgen aan het secretariaat van de Algemene
Gegevensbank1, die werd opgericht ingevolge een samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de
gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gewesten, en die
de economische indelingen van de ontvangsten en uitgaven van de gemeenschappen en de
gewesten ter beschikking stelt van het Instituut voor de nationale rekeningen.
Sinds 2003 worden die gegevens ook verstrekt aan het secretariaat van de afdeling
«Financieringsbehoeften van de overheid» van de Hoge Raad van Financiën, die ze gebruikt in
het deel van haar jaarverslag betreffende entiteit II.
De gegevens voor de periode 1994--1998 werden op minder nauwkeurige wijze geraamd dan
die van de recentere jaren. Gelet op het beschikbare statistische materiaal is het niet mogelijk
die gegevens op te stellen voor jaren voorafgaand aan 1994.
De rij «statistische aanpassing» is gewettigd wegens onvolmaaktheden in de registratie van de
gegevens. Meer bepaald worden de overdrachten tussen de federale overheid en de
gemeenschappen en gewesten altijd geraamd op basis van de gegevens afkomstig van de
federale overheid.

2.

Andere punten

Voorts werden nieuwe reeksen ingevoerd in de tabellen 3 «Belastingen en sociale premies per
soort», die een uitsplitsing geven van de belastingen en de werkelijke sociale premies naar
categorie en subsector. Die nieuwe reeksen werden toegevoegd om rekening te houden met de
ontvangsten van de effectisering.

1.

Het secretariaat van de Algemene Gegevensbank (AGB) wordt waargenomen door de Macrobudgettaire Dienst van de Federale
Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. De Algemene Gegevensbank heeft tot doel de statistieken van de overheidsfinanciën
(ontvangsten en uitgaven) te beheren, criteria vast te stellen aan de hand waarvan elk van de diensten de genoemde statistieken op
uniforme wijze kan opstellen en de aan de gegevensbank verstrekte statistieken over te dragen aan het Instituut voor de Nationale
Rekeningen (INR) teneinde dit Instituut in staat te stellen ze op te nemen in het macro--economische kader van de nationale
rekeningen. Het jaarverslag van de Algemene Gegevensbank wordt voorgelegd aan de Interministeriële Conferentie van Financiën en
Begroting.
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In de tabellen 4 «Uitsplitsingen van de sociale uitkeringen», die een gedetailleerde weergave
bieden van de verschillende sociale uitkeringen ten laste van de overheid, is het aantal reeksen
eveneens toegenomen: ze worden aangevuld met de reeks «Pensioenen van het statutaire
personeel van andere overheidsbedrijven».
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