Methodologische vernieuwingen

1.

Impact van de occasionele herziening 2019 op de overheidsstatistieken

1.1

Wijzigingen met een impact op het saldo en/of de schuld

1.1.1

Integratie van de systemen van groenestroomcertificaten in de overheidsrekeningen

De federale overheid en de drie gewesten hebben sinds 2002 mechanismen ter bevordering van de
productie van hernieuwbare energie ontwikkeld. Enerzijds ontvangen sommige groenestroomproducenten
groenestroomcertificaten (GSC’s) voor hun productie en, anderzijds, zijn de elektriciteitsleveranciers verplicht een
bepaald quotum GSC’s in te leveren. Dit creëert een markt voor GSC’s omdat, in het kader van die verplichting, de
elektriciteitsleveranciers tegen een marktprijs GSC’s moeten aankopen bij groenestroomproducenten.1 Dit systeem
maakt de productie van groene stroom rendabeler.
In het mechanisme van de GSC’s vloeit, op enkele uitzonderingen na, geen enkele kasstroom via de rekeningen
van de overheid. De elektriciteitsleveranciers kopen de GSC’s aan bij de producenten van groene energie en
trachten de kosten daarvan door te rekenen aan hun klanten. Het mechanisme van de GSC’s werd evenwel
ingevoerd bij wet of decreet van de overheid, die de minimumbedragen, de duur en de verplichtingen van de
diverse partijen vaststelt. Het systeem bevat een belangrijk element van verplichte herverdeling, wat in het ESR als
een typische overheidsfunctie wordt beschouwd. Het mechanisme van de GSC’s stemt overeen met een systeem
waarin de overheid de groenestroomproducenten zelf subsidies zou toekennen en zelf belastingen zou heffen op
de elektriciteitsleveranciers.
In sommige gevallen garanderen de overheden de groenestroomproducenten een minimumprijs voor hun
certificaten. In de praktijk worden die minimumprijzen gewaarborgd door een door de overheid aangeduid
openbaar dienstverlener (ODV), in de praktijk de transmissienetbeheerder of de distributienetbeheerders. Ze
worden verplicht de GSC’s op te kopen tegen de gewaarborgde minimumprijzen, maar ze kunnen de daaraan
verbonden kosten integraal verhalen op hun klanten via het transmissie- of distributietarief.
Voor een betere weergave van de economische realiteit wordt, ter gelegenheid van de huidige occasionele
herziening, de rol van de overheid in de bestaande mechanismen volledig tot uiting gebracht door de transacties
te herleiden en ze in de overheidsrekeningen aan te rekenen als subsidies en belastingstromen2. Er is vastgesteld
dat de ODV uitsluitend voor rekening van de overheid werkt. De door hem verrichte transacties in het kader van de
GSC worden derhalve enkel bij de overheid geregistreerd.

1		In het federaal systeem, dat certificaten toekent voor de offshore windproductie, zijn de elektriciteitsleveranciers niet verplicht een bepaald quotum in te leveren. De
certificaten kunnen enkel tegen een vastgestelde prijs worden verkocht aan de transmissienetbeheerder.
2 Dit is gebaseerd op het principe dat transacties in het ESR 2010 herordend kunnen worden om de economische realiteit beter weer te geven (ESR 1.72 en ESR 1.73).
De transacties kunnen met name omgeleid worden, dat wil zeggen gereorganiseerd worden om, bijvoorbeeld, de rol van de overheidsinstellingen in een mechanisme tot
uiting te brengen.
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De herleiding van de diverse stromen in de overheidsrekeningen wordt hieronder schematisch verduidelijkt.
De aan de groenestroomproducenten toegekende subsidies worden in het ESR 2010 beschouwd als
productgebonden subsidies (D.31), aangezien het een bedrag per geproduceerde eenheid betreft.
Productgebonden subsidies worden aangerekend op het ogenblik dat de productie plaatsvindt en de waarde van
de toegekende subsidie is de marktprijs van de GSC’s op het ogenblik van de toekenning.
De elektriciteitsleveranciers moeten een quotum GSC’s inleveren in verhouding tot de in een bepaalde periode
geleverde elektriciteit. Vanwege het verband met de in een bepaalde periode geleverde elektriciteit gaat het in het
ESR 2010 om een andere productgebonden belasting (D.214). Deze laatste moet worden aangerekend op het
ogenblik dat de productie, in dit geval de levering van elektriciteit, plaatsvindt. Ten behoeve van de integratie in de
overheidsrekeningen werd de waarde van de belasting per GSC gelijkgesteld aan de gemiddelde waarde van de
toegekende subsidie per GSC.
Het feit dat de subsidie en de belasting op een verschillend tijdstip worden aangerekend, heeft een impact op het
vorderingensaldo van de overheid. De tijdsverschillen tussen de aanrekening van de subsidie en de belasting
leiden in het ESR tot een andere openstaande verplichting (overige transitorische posten F.89) in de balans van
de overheid en de betrokken partijen. Doordat de belasting per GSC gelijkgesteld wordt aan de gemiddelde
aangerekende subsidie per GSC, is het systeem op lange termijn evenwel neutraal voor het vorderingensaldo van
de overheid. Dit is evident omdat er in principe geen kasstromen via de overheden verlopen. De overheidsschuld
wordt niet beïnvloed omdat de overige transitorische verplichtingen hier geen deel van uitmaken.
Schematisch kunnen de transacties worden uitgesplitst als volgt:
◦◦ Periode T: de groenestroomproducenten produceren elektriciteit en ontvangen daarvoor 100 GSC’s voor een
waarde van € 70. De toegekende subsidie (€7 000) wordt geboekt in de rekeningen van de overheid en van
de producenten van de groene energie op het ogenblik van de groenestroomproductie. Er heeft nog geen
kastransactie plaatsgehad waardoor de overheid in haar balans een verplichting erkent ten belope van het
bedrag dat de producenten moeten ontvangen. Het vorderingensaldo van de overheid is negatief vanwege
de toekenning van de subsidie.

◦◦ Periode T+1: de groenestroomproducenten verkopen die 100 GSC’s aan de leveranciers tegen € 70. Er
wordt tussen de elektriciteitsleveranciers en de producenten een kasstroom geregistreerd die de vordering
van de groenestroomproducenten en ook het uitstaand passief bij de overheid doet verdwijnen. De belasting
is echter nog niet verschuldigd, waardoor de aankoop van de GSC’s door de elektriciteitsleveranciers
beschouwd wordt als een voorschot aan de overheid op de toekomstige inning van de belasting. Alle hier
vermelde registraties zijn van financiële aard en hebben geen impact op het vorderingensaldo van de
overheid.
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◦◦ Periode T+2: de leveranciers leveren elektriciteit waarvoor ze aan de energieregulator een quotum van 100
GSC’s moeten afleveren; de belasting wordt vastgesteld op het ogenblik van de levering van de elektriciteit.
De aanrekening van de belasting impliceert het einde van de te betalen/te ontvangen transitorische posten
van de overheid en van de elektriciteitsleveranciers.

De totale impact op het vorderingensaldo van de overheid blijft over de diverse periodes neutraal.
Door de activering van de rol van de ODV worden de aanrekeningen complexer. De ODV werkt voor rekening van
de overheid, met tot gevolg dat de transacties enkel in de rekeningen van de overheid worden geregistreerd. Koopt
de ODV een GSC aan tegen een minimumprijs, dan betekent dit in de rekeningen dat de betaling van de subsidie
rechtstreeks afkomstig is van de overheid. Deze laatste betrekt hiervoor financiering bij de ODV. Die financiering
lijkt op een lening omdat ze niet het resultaat is van een verdelingstransactie tussen deze partijen; ze beïnvloedt
derhalve de overheidsschuld.
De ODV’s mogen hun kosten integraal doorrekenen via een toeslag op hun transmissie- of distributietarieven. De
toeslag die de ODV’s opleggen, wordt in de overheidsrekeningen aangerekend als een belasting op de productie.
1.1.1.1

HET SYSTEEM VAN DE GSC’S IN HET WAALS GEWEST

Sinds 2003 kent het Waals Gewest sommige producenten GSC’s toe in verhouding tot hun productievolume,
en moeten elektriciteitsleveranciers per kwartaal een bepaald quotum GSC’s inleveren. Sommige producenten
wordt een minimumprijs van € 65 per GSC gegarandeerd via een openbaredienstverplichting. Die opdracht wordt
toevertrouwd aan de beheerder van het Belgische hoogspanningsnetwerk. De ODV haalt de aangekochte GSC’s
uit de markt en verkoopt die in principe niet door. De aan de ODV verbonden kosten worden doorberekend via het
transmissietarief.
GRAFIEK 1

OVERZICHT VAN DE IMPACT VAN DE WAALSE GSC'S OP DE OVERHEIDSREKENINGEN
(in € miljoen)

Bron: INR.
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Sinds 2010 zijn de bedragen aan toegekende subsidies sterk gestegen; de quotaverplichtingen van de
elektriciteitsleveranciers zijn niet in dezelfde mate toegenomen en er is op de markt een overschot aan
GSC’s ontstaan. De rol van de ODV is vanaf 2013 belangrijker geworden, waardoor de financiering via
het transmissietarief sterk toegenomen is. Om dat te beperken, heeft het Waals Gewest vanaf 2015
financieringsmechanismen gecreëerd die ervoor zorgen dat een deel van de GSC’s bij de transmissiebeheerder
tijdelijk uit de markt wordt gehaald en niet onmiddellijk via het transmissietarief moet worden gefinancierd.
Er hebben drie operaties plaatsgevonden. In 2015 leende Solar Chest, een entiteit die deel uitmaakt van de
overheidssector, € 275 miljoen voor de opkoop van GSC’s bij de transmissienetbeheerder. Een tweede operatie
mobiliseerde de beschikbare fondsen bij Waalse overheidsinstellingen voor de aankoop van GSC’s. In 2018 werd
een effectiseringsoperatie verricht waarbij GSC’s werden aangekocht bij de transmissienetbeheerder, waardoor
de verrekening via de toeslag op de transmissietarieven over een langere periode werd gespreid. Die operaties
hebben direct of indirect reeds een effect gehad op de Waalse overheidsschuld.
Sinds 2014 zijn de GSC’s voor nieuwe installaties vervangen door het Qualiwatt-systeem van investeringsbijdragen
die worden toegekend door de distributienetbeheerders. Die investeringsbijdragen zijn niet gekoppeld aan de
werkelijke productie van de installaties. Deze investeringsbijdragen worden gefinancierd via een toeslag op het
distributietarief. De stromen in het kader van dit systeem zijn beperkter, maar ze worden eveneens herleid via de
overheidsrekeningen. De investeringsbijdragen worden op dit ogenblik gelijkgesteld aan de geïnde belastingen.
Tabel 1

AANGEREKENDE INVESTERINGSBIJDRAGEN IN HET KADER VAN HET QUALIWATT-SYSTEEM
(in € miljoen))

Investeringsbijdragen

2014

2015

2016

2017

2018

0,8

3,7

7,2

10,7

14,5

Bron: INR.

1.1.1.2

HET SYSTEEM VAN DE GSC’S IN HET VLAAMS GEWEST

In het Vlaams Gewest krijgen groenestroomproducenten sinds 2002 GSC’s in verhouding tot hun productievolume,
en moeten de elektriciteitsleveranciers op 31 maart een vastgesteld quotum GSC’s inleveren op basis van
hun effectieve levering van elektriciteit tijdens het voorgaande jaar1. Er bestaat een systeem van divergerende
minimumprijzen die aan bepaalde producenten worden gegarandeerd via een openbaredienstverplichting.
Die opdracht wordt toevertrouwd aan de distributienetbeheerders. De door deze laatste aangekochte GSC’s
verdwijnen niet volledig uit de markt, maar worden doorverkocht. Het verschil tussen de minimum- en de
verkoopprijs verrekenen de distributienetbeheerders via een toeslag op hun distributietarief. In 2016-2018 heeft
de Vlaamse Gemeenschap een extra energieheffing ingesteld die ervoor zorgde dat rechten uit de markt werden
gehaald en vernietigd. Die belasting en de ermee gefinancierde uitgaven waren reeds vervat in de Vlaamse
overheidsrekeningen.
Tijdens de periode 2009-2012 verdrievoudigden de toegekende subsidies. Sinds 2013 blijft het niveau van de
toegekende subsidies stabiel. De belastingen op de elektriciteitsleveranciers en -consumenten stegen niet in
dezelfde mate. Daardoor ontstond een aanzienlijk overschot van certificaten. De Vlaamse overheid stimuleerde de
distributienetbeheerders om een groot deel daarvan aan te houden, waardoor de overheidsschuld toeneemt. De
invoering van de energieheffing in 2016 heeft ertoe geleid dat het overschot van GSC’s uit de markt kon worden
gehaald en dat de impact op overheidsschuld verminderde.

1 In het Vlaams Gewest bestaat er, naast het systeem van de GSC’s, ook een apart systeem voor warmtekrachtcertificaten; de cijfers in dit deel verwijzen naar het totaal
van de beide systemen.
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GRAFIEK 2

OVERZICHT VAN DE IMPACT VAN DE VLAAMSE GSC’S OP DE OVERHEIDSREKENINGEN
(in € miljoen)

Bron: INR..

Naast het systeem van de GSC’s worden de distributienetbeheerders sinds 2003 door de Vlaamse overheid
verplicht premies te verstrekken aan huishoudens die energiebesparend investeren (vervanging van ramen,
isolatie,…). Die investeringsbijdragen worden grotendeels gefinancierd via het distributietarief, maar de laatste
jaren ook door reeds in de begroting aangerekende uitgaven. Net als de GSC’s werden deze stromen ter
gelegenheid van de occasionele herziening volledig geïntegreerd in de Vlaamse overheidsrekeningen.
Tabel 2

INVESTERINGSBIJDRAGEN VERSTREKT DOOR DE DISTRIBUTIEBEHEERDERS EN DE FINANCIERINGSWIJZE
DAARVAN
(in € miljoen)

Investeringsbijdragen

Financiering via distributietarief

2003

8,8

8,8

2004

13,2

13,2

2005

15,3

15,3

2006

12,7

12,7

2007

25,4

25,4

2008

40,6

40,6

2009

54,1

54,1

2010

53,9

51,5

Financiering via Vlaamse
begroting

2,4

2011

64,7

57,8

6,9

2012

77,4

42,9

34,6

2013

128,6

70,2

58,4

2014

80,3

23,7

56,6

2015

103,3

101,6

1,8

2016

102,8

100,9

1,9

2017

90,6

84,9

5,7

2018

65,8

3,9

61,9

Bron: INR.
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1.1.1.3

HET SYSTEEM VAN DE GSC’S IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen groenestroomproducenten sinds 2005 GSC’s in verhouding
tot hun productievolume. De elektriciteitsleveranciers moeten er op 31 maart een vastgesteld quotum GSC’s
inleveren op basis van hun effectieve levering van elektriciteit tijdens het voorgaande jaar. Het systeem van de
minimumprijzen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nooit geactiveerd omdat er op de markt geen overaanbod
was.
Vermits de rol van de ODV niet werd geactiveerd, wordt de overheidsschuld niet beïnvloed, maar zijn er enkel
additionele andere openstaande verplichtingen (F.89).
GRAFIEK 3

OVERZICHT VAN DE IMPACT OP DE OVERHEIDSREKENINGEN VAN DE BRUSSELSE GSC’S
(in € miljoen)

Bron: INR.

1.1.1.4

HET SYSTEEM VAN DE GSC’S VOOR DE FEDERALE OVERHEID

De federale overheid kent GSC’s toe in het kader van de offshore elektriciteitsproductie. Die rechten moeten
niet door de elektriciteitsleveranciers worden ingeleverd en derhalve bestaat er voor dergelijke certificaten geen
secundaire markt. De offshore producenten ontvangen certificaten en verkopen die tegen een vastgestelde
minimumprijs aan de beheerder van het hoogspanningsnet, die de rechten vernietigt en de kosten doorberekent in
zijn transmissietarief.
De additionele impact op de overheidsschuld is zeer gering omdat er geen beperkingen werden opgelegd op de
doorrekening in het transmissietarief. In de meeste jaren heeft een nettovoorfinanciering door de ODV plaats.
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GRAFIEK 4

OVERZICHT VAN DE IMPACT OP DE OVERHEIDSREKENINGEN VAN HET FEDERAAL
GSC-SYSTEEM
(in € miljoen)

Bron: INR.

1.1.2

Verhoging van de ontvangsten van de lagere overheid door de integratie van de ‘sociale Maribel’-subsidies

In het verleden waren geen gegevens beschikbaar om het aandeel te kennen van de sociale Maribel die aan de
lagere overheid (S.1313) werd betaald. Deze loonsubsidies werden bijna integraal geregistreerd als subsidies
voor de sector niet-financiële vennootschappen (S.11). Naar aanleiding van de occasionele herziening heeft
het INR de lijst met begunstigden van die subsidies ontvangen. Daaruit blijkt dat het aandeel van de lagere
overheid in de sociale Maribelsubsidies groter was dan verwacht. Het totaal van de sociale Maribelsubsidies
betaald door de socialezekerheidsfondsen (S.1314) wijzigt in deze occasionele herziening niet, alleen de
tegenpartij van de transacties wordt gewijzigd: meer subsidies voor de lagere overheid en ook in beperkte
mate voor de gemeenschappen en gewesten en minder voor de niet-financiële vennootschappen. Doordat de
overdrachten afkomstig van de hogere overheden de aangerekende ontvangsten op het niveau van de lagere
overheden bepalen, nemen door deze wijziging de ontvangsten van de lagere overheden toe en verbetert haar
vorderingensaldo.
1.1.3

Boeking van de uitgaven voor gezondheidszorg van het RIZIV op basis van de uitkeringen (na 25 maanden)
in plaats van de geboekte uitgaven

Voor de gezondheidszorguitgaven ten laste van het RIZIV, werd het bedrag van de uitgaven die worden
geregistreerd in de rekeningen van het RIZIV vervangen door het bedrag van de uitgaven dat overeenstemt met
de verleende diensten, dat alleen na t+25 maanden beschikbaar is en geen boekhoudkundig maar een statistisch
gegeven is. Die aanpassing was weliswaar al in voege voor de recentste jaren, maar ze werd nu uitgebreid tot de
volledige periode vanaf 1995.
1.1.4

Berekening van de impact van de herzieningen op het overheidstekort en de overheidschuld

De occasionele herziening 2019 leidt tot een herziening van het bbp, waardoor de ratio's van de economische
aggregaten van de overheid (saldo, schuld en indicatoren van verplichte heffingen en andere) dubbel worden
beïnvloed: een keer door de wijzigingen die direct tot uiting komen in de berekening van hun absolute waarde en
een tweede keer door de herziening van het bbp. De hiernavolgende tabellen maken een onderscheid tussen deze
twee effecten.
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Tabel 3

VERGELIJKING TUSSEN DE TWEE VERSIES VAN HET BBP
(in € miljoen)

2015

2016

2017

2018

Bbp april 2019

411010,2

424604,7

439174,5

450505,7

Bbp oktober 2019

416701,4

430372,1

446364,9

459819,9

5691,2

5767,4

7190,4

9314,2

(1,4)

(1,4)

(1,6)

(2.1)

Verschil
(in % bbp)
Bron: INR..

Tabel 4

TEKORT: WEERSLAG VAN DE OCCASIONELE HERZIENING 2019
(in € miljoen)

2015
Tekort ESR 2010 (april 2019)
In % bbp
Methodologische wijzigingen in verband met de
occasionele herziening (a)

2016

2017

2018

-9819,4

-10225,1

-3644,1

-3095,9

-2,4

-2,4

-0,8

-0,7

-242,0

88,7

377,6

150,3

Groenestroomcertificaten
Federale overheid
Vlaamse Gemeenschap
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

10,4

-13,9

11,1

-3,9

-184,7

119,1

310,2

151,6

-1,4

8,4

-1,6

-4,5

-97,5

-55,9

25,7

-29,7

31,1

31,0

32,2

36,8

3,6

-41,1

107,4

-456,1

-238,4

47,7

485,0

-305,8

0,0

0,0

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

-10057,8

-10177,4

-3159,1

-3401,7

-2,4

-2,4

-0,7

-0,7

Sociale Maribel
S1313
Andere wijzigingen (gewone herziening) (b)
Totale herziening van het tekort (a) + (b)
In % bbp
als gevolg van de herziening van het tekort
als gevolg van de herziening van het bbp
Tekort ESR 2010 (oktober 2019)
In % bbp
Bron: INR.
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Tabel 5

SCHULD: WEERSLAG VAN DE OCCASIONELE HERZIENING 2019
(in € miljoen)

EDP-schuld ESR 2010 (april 2019)

2015

2016

2017

2018

437 176,1

450 544,7

454 112,2

459 650,6

In % bbp

106,4

106,1

103,4

102,0

Methodologische wijzigingen in verband met de
occasionele herziening (a)

888,1

707,1

33,4

115,0

Groenestroomcertificaten
Federale overheid
Vlaamse Gemeenschap

0,0

0,0

0,0

0,0

880,6

655,5

33,4

115,0

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

0,0

0,0

0,0

0,0

Waals Gewest

7,5

51,6

0,0

0,0

169,0

147,0

151,9

252,6

1057,1

851,4

181,0

388,1

-1,2

-1,2

-1,6

-2,0

0,3

0,2

0,0

0,1

-1,5

-1,4

-1,6

-2,1

438233,3

451396,0

454293,3

460038,7

105,2

104,9

101,8

100,0

Andere wijzigingen [b]
Totale herziening van de schuld (a) + (b)
In % bbp
als gevolg van de herziening van de schuld
als gevolg van de herziening van het bbp
EDP-schuld ESR 2010 (oktober 2019)
In % bbp
Bron: INR.

1.2

Wijzigingen met een weerslag op het niveau van de ontvangsten en uitgaven
(maar niet op het saldo)

Btw op elektronische diensten (overgangsperiode 2015-2018)
Het betreft de weerslag op de nationale rekeningen en de ramingen van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) van de
integratie van het op 1 januari 2015 in werking getreden mini-uniek-loketsysteem (Mini One Stop Shop – MOSS)
voor de btw.
Tot en met 31 december 2014 moesten leveranciers van elektronische diensten, telecommunicatiediensten en
radio- en televisieomroepdiensten van de EU de btw aangeven en betalen in hun land van vestiging.
Sinds 1 januari 2015 moeten de ondernemingen de btw betalen in de lidstaat waar de cliënt verblijft. Dat betekent
dat een leverancier de btw moet betalen in elke lidstaat waar zijn cliënten gevestigd zijn, ongeacht de plaats
waar hijzelf gevestigd is. Het gaat om diensten die worden verleend aan finale consumenten, dat wil zeggen
particulieren, openbare diensten, gemeenten en andere niet-btw-plichtigen1.
De doelstelling van die wetswijziging bestond erin de btw-behandeling van die diensten in overeenstemming te
brengen met één van de grote principes van de btw, namelijk dat de ontvangsten van een verbruiksbelasting
moeten toekomen aan de lidstaat waarin de goederen of diensten worden verbruikt.
Tot eind 2014 werden leveringen van ondernemingen uit de EU aan finale consumenten belast in het land van
de leverancier. Met andere woorden, voor leveringen aan finale consumenten hadden ondernemingen die waren
gevestigd in lidstaten met lagere btw-tarieven een concurrentievoordeel ten opzichte van ondernemingen die in
andere lidstaten waren gevestigd.

1 Die wijziging vloeit voort uit de wijzigingen die werden aangebracht aan de regels over de plaats van een dienst in het btw-stelstel die de EU heeft aangenomen in 2008
naar aanleiding van het ‘btw-pakket’ (Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst).
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In de praktijk betalen de ondernemingen de btw niet direct aan elk land in kwestie, maar betalen ze de btw aan het
uniek-loketmechanisme gesitueerd in hun land, dat daarna de btw toekent aan de juiste lidstaat.
Er was een overgangsperiode van 2015 tot 2018 ingesteld, tijdens de welke de landen waarin het uniek loket zich
bevond een deel mochten houden van de btw die tijdens die periode werd geïnd. Het ging om een degressief
systeem waaraan eind 2018 een eind kwam.
Er werd overeengekomen dat het deel van de btw op elektronische diensten dat niet diende te worden doorgestort
(tijdens de overgangsperiode 2015-2018) moest worden geregistreerd als btw-ontvangsten en ook als uitgave van
‘inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking’ (D.74) in het land van de begunstigde en als
ontvangst van ‘inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking’ (D.74) van het gastland. Die
registratiemethode heeft een weerslag op het bbp et het bni.
Sociale Maribel
Het doel van de sociale Maribel bestaat erin de tewerkstelling in, voornamelijk, de niet-marktsector te bevorderen
door extra arbeidsplaatsen te creëren. Het is in feite een werkgelegenheidssubsidie, met als bijzonder kenmerk dat
ze gedeeltelijk wordt gefinancierd met een vermindering van de werkgeversbijdragen, waarvan het bedrag door de
RSZ1 wordt doorgestort aan de sectorspecifieke Maribelfondsen. Het eerste sociale-Maribelplan werd van kracht in
1997.
In theorie heeft iedere werkgever die binnen het toepassingsgebied valt, bovenop de structurele vermindering,
recht op een forfaitaire korting op de RSZ-bijdragen voor elke werknemer die, in de loop van een kwartaal,
minstens halftijds aan het werk was. In tegenstelling tot de andere bijdrageverminderingen wordt de socialeMaribelvermindering niet rechtstreeks aan de werkgevers toegekend, maar door de RSZ doorgestort aan
de verschillende sociale-Maribelfondsen. Het gaat dus om dotaties door de RSZ aan de sectorspecifieke
Maribelfondsen.
Alle werkgevers van de sectoren die in aanmerking komen voor de sociale Maribel kunnen de financiering van
één of meerdere extra arbeidsplaatsen aanvragen, maar de beslissing om bepaalde ondernemingen financiële
steun te verlenen bij de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen wordt door het beheerscomité van elk Maribelfonds
genomen, volgens de voorwaarden en procedures die het fonds heeft bepaald. Het is dus een onrechtstreekse
en voorwaardelijke bijdragevermindering, aangezien de werkgever niet rechtstreeks en niet systematisch steun
ontvangt.
Naast de middelen die de Maribelfondsen via de werkgeversbijdragen ontvangen, ontvangen ze er sinds 2002 ook
via de fiscale Maribel. Het gaat om een deel van de bedrijfsvoorheffing die hieraan wordt toegewezen. Dat systeem
is niet van toepassing op de maatwerkbedrijven en de overheidssector. Voor de overheidssector bestaat er wel
een compensatie in de vorm van een inhouding van het globaal beheer van de sociale zekerheid (fiscale Maribel
overheidssector).
In de nationale rekeningen - onder de beloning van werknemers (D.1) - worden de werkgeversbijdragen voor
de sociale Maribel correct geboekt bij de werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers (D.121), aangezien deze
forfaitaire verminderingen niet worden behandeld als structurele verminderingen van de werkgeversbijdragen.
De bedragen die de werkgevers in kwestie ontvangen worden geregistreerd als niet-productgebonden subsidies
(D.39).
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft van de RSZ gedetailleerde cijfers over de sociale Maribel
ontvangen en heeft daaruit besloten dat de subsidie voor de sociale Maribel voor de economie als geheel, zoals
berekend door het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) op basis van de geaggregeerde gegevens van de
FOD Sociale Zekerheid, een aantal elementen bevat die hetzij twee keer waren geboekt, hetzij er niet in mochten
voorkomen. In deze occasionele herziening werden, waar nodig, aanpassingen aangebracht.
1 In het verleden worden deze uitgaven verricht door de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst
voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).
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Consolidatie van Infrabel
In september 2018 heeft het INR besloten Infrabel op te nemen in de overheidssector vanaf 2014.
Om de eventuele nadelen van de herindeling van Infrabel voor de gebruikers van de nationale rekeningen te
beperken, werd ervoor geopteerd de wijzigingen, in eerste instantie, niet aan te brengen in de verschillende
reeksen van de ontvangsten en de uitgaven van de niet-financiële overheidsrekeningen, maar volledig, netto, op te
nemen in de uitgaven voor de overige kapitaaloverdrachten aan niet-financiële vennootschappen. Op die manier
was het vorderingensaldo van de overheid zo correct mogelijk, maar werden de grote aggregaten van de economie
(bbp, beloning van werknemers, enzovoort) niet beïnvloed door die veranderingen. Daarnaast moet worden
opgemerkt dat alle registraties in verband met de overheidsschuld werden opgenomen in de financiële rekeningen
van de overheid, terwijl de registraties voor de financiële activa slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd.
Van de occasionele herziening van oktober 2019 werd gebruik gemaakt om de wijzigingen in verband met
de herindeling van Infrabel coherent op te nemen over de periode 2014-2018 in het geheel van de nationale
rekeningen.
Rechtzetting van de transacties in verband met de pensioenfondsen
De pensioenfondsen die de wettelijke pensioenen beheren van ambtenaren van eenheden die deel uit maken van
de sector overheid (S.13) werden reeds opgenomen in de overheidsperimeter (S.13). Het gaat om de volgende
pensioenfondsen: VRT pensioenfonds et Provincie Oost-Vlaanderen pensioenfonds.
Bij de overgang naar het ESR 2010 waren de volgende transacties niet correct geregistreerd: Aanvullende sociale
premies t.l.v. huishoudens (D.614), Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders (D.44), Vergoeding voor
diensten in het kader van de socialeverzekeringsregeling (D.61SC) en Betalingen voor niet-marktoutput (P.131).
Naar aanleiding van opmerkingen van Eurostat werden die bedragen aangepast.
Rechtzetting van de registratie van de verkoop van bomen door de lokale overheid
De productie van staand hout wordt behandeld als een toename van de voorraden tijdens het productieproces (de
groei van de bomen) waardoor een netto-exploitatieoverschot ontstaat. De verkoop van de bomen wordt bijgevolg
geregistreerd als een vermindering van de voorraden.
1.3

Wijzigingen met een weerslag op de uitsplitsing van de ontvangsten en uitgaven (niet op
hun niveau)

Verschuldigde maar niet-geïnde btw als gevolg van faillissementen
Tot nog toe werden de btw-ontvangsten gewaardeerd volgens methode b) uit paragraaf 4.27 van het ESR 2010:
indien kasgegevens als bron worden gebruikt, dan wordt een correctie in de tijd toegepast om ervoor te zorgen
dat de bedragen worden toegerekend aan de periode waarin de activiteit die tot de belastingplicht heeft geleid,
heeft plaatsgevonden. Deze correctie wordt gebaseerd op het gemiddelde tijdsverloop tussen de activiteit en de
inning van het bedrag. In de praktijk betekent dit dat de btw-kasontvangsten werden geregistreerd volgens de
zogenaamde methode van de getransactionaliseerde kas met een verschuiving van een maand.
De bni-deskundigengroep heeft geconcludeerd dat de waarde van de verschuldigde maar niet geïnde btw als
gevolg van faillissementen moest worden opgenomen in de raming van het bbp, wat erop neerkomt dat het
comité oplegt methode a) uit paragraaf 4.27 van het ESR 2010 te gebruiken met de optie van een annulering
via een kapitaaloverdracht: indien bedragen uit kohiers en aangiften als bron worden gebruikt, dan wordt op die
bedragen een coëfficiënt toegepast, om rekening te houden met bedragen die wel in de kohiers en aangiften
zijn opgenomen, maar nooit zijn of worden geïnd. Een andere oplossing bestaat erin een kapitaaloverdracht
(D.995, zoals omschreven in punt 4.165, onder j)) naar de betrokken sectoren te registreren, waarvan het bedrag
overeenkomt met de bedoelde aanpassing.
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Overeenkomstig de paragrafen 4.27 en 4.165, punt j) van het ESR 2010 en de aanbeveling van de bnideskundigengroep vloeit daaruit voort dat, als de bedragen uit kohiers en aangiften als bron worden gebruikt om
de bedragen weer te geven die zijn verschuldigd en werden aangegeven maar nooit werden geïnd, het bedrag in
kwestie ook wordt geregistreerd als een kapitaaloverdracht (D.995) naar de betrokken debiteursectoren.
In de praktijk was het niet mogelijk om de aangiften en de kasontvangsten voor de btw in overeenstemming te
brengen: het is het bedrag van de getransactionaliseerde kas dat werd verhoogd met een raming van de btwontvangsten die niet werden geïnd als gevolg van faillissementen. In het rekeningenstelsel wordt deze impact
geneutraliseerd door de aanrekening van een negatieve ontvangst van een kapitaaloverdracht (zoals voorzien in
het transmissieprogramma van het ESR 2010). In de overzichtstabellen van de overheid wordt de raming van de
niet geïnde btw-ontvangsten als gevolg van faillissementen wel rechtstreeks afgetrokken van het totaal van de
indirecte belastingen of de belastingen op productie (D.2), om rechtstreeks te beschikken over het totaal van de
fiscale en parafiscale ontvangsten.
Verschuldigde maar niet-geïnde bedrijfsvoorheffing als gevolg van faillissementen
Analoog werden de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing geraamd volgens methode b) uit paragraaf 4.82 van
het ESR 2010: Indien kasgegevens als bron worden gebruikt, dan wordt een correctie in de tijd toegepast om
ervoor te zorgen dat de bedragen worden toegerekend aan de periode waarin de activiteiten, transacties of andere
gebeurtenissen die tot de belastingplicht hebben geleid, hebben plaatsgevonden (of, voor bepaalde soorten
inkomstenbelasting, aan de periode waarin het belastingbedrag werd vastgesteld). Deze correctie wordt gebaseerd
op het gemiddelde tijdsverloop tussen de activiteiten, transacties of andere gebeurtenissen (of de vaststelling van
de te betalen belasting) en de inning van het bedrag. In de praktijk betekent dit dat de kasontvangsten voor de
bedrijfsvoorheffing werden geregistreerd volgens de zogenaamde methode van de getransactionaliseerde kas met
een verschuiving van een maand.
Paragraaf 4.82 van het ESR 2010 luidt als volgt: ‘Wanneer belastingen op inkomen, vermogen enz. door een
werkgever aan de bron worden ingehouden, worden ze in de lonen begrepen, ook al heeft de werkgever ze niet
aan de overheid doorgegeven. Het volledige bedrag wordt geregistreerd alsof de sector huishoudens dat aan de
sector overheid heeft betaald. De in werkelijkheid niet-betaalde bedragen worden onder D.995 geneutraliseerd
door een kapitaaloverdracht van de overheid aan de sectoren waartoe de werkgevers behoren. ’
Om het ESR te respecteren en het beschikbaar inkomen van de huishoudens niet te overwaarderen, werd een
raming van de verschuldigde maar niet-geïnde bedrijfsvoorheffing als gevolg van faillissementen toegevoegd aan
het bedrag van de getransactionaliseerde kas. In het rekeningenstelsel wordt deze impact geneutraliseerd door de
aanrekening van een negatieve ontvangst van een kapitaaloverdracht (zoals voorzien in het transmissieprogramma
van het ESR 2010). In de overzichtstabellen van de overheid wordt de raming van de niet geïnde ontvangsten
van bedrijfsvoorheffing als gevolg van faillissementen wel rechtstreeks afgetrokken van het totaal van de indirecte
belastingen of de belastingen op inkomen (D.5), om rechtstreeks te beschikken over het totaal van de fiscale en
parafiscale ontvangsten.
Verschuldigde maar niet-geïnde sociale zekerheidsbijdragen als gevolg van faillissementen
Tot nog toe werden de ontvangsten van sociale zekerheidsbijdragen geraamd volgens methode a) uit paragraaf
4.95 van het ESR 2010: Indien bedragen uit kohiers en aangiften worden gebruikt, dan wordt op die bedragen
een coëfficiënt toegepast, teneinde rekening te houden met bedragen die wel in de kohiers en aangiften zijn
opgenomen, maar nooit zijn of worden geïnd.
Paragraaf 4.95 van het ESR 2010 luidt als volgt: ‘Wanneer aan de sector overheid verschuldigde sociale premies
door de werkgever aan de bron worden ingehouden, worden ze in de lonen begrepen, ongeacht of de werkgever
ze aan de overheid heeft doorgegeven. Het volledige bedrag wordt dan geregistreerd alsof de sector huishoudens
het aan de sector overheid had betaald. De in werkelijkheid niet-betaalde bedragen worden onder D.995
geneutraliseerd door een kapitaaloverdracht van de overheid aan de sectoren waartoe de werkgevers behoren. ’
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Om te voldoen aan de vereisten van het ESR en het beschikbaar inkomen van de huishoudens niet te
overwaarderen, werd gekozen voor methode a) uit paragraaf 4.95 van het ESR 2010 met de optie van een
neutralisering via een kapitaaloverdracht: Als alternatieve handelwijze kan een kapitaaloverdracht naar de
betrokken sectoren worden geregistreerd, waarvan het bedrag overeenkomt met de bedoelde aanpassing.
Hoewel het rekeningenstelsel in die zin is aangepast, wordt de raming van de niet-ontvangen sociale premies
en uitkeringen als gevolg van faillissementen rechtstreeks afgetrokken van het totaal van de sociale premies en
uitkeringen (D.6) om rechtstreeks over het totaal van de fiscale en parafiscale ontvangsten te beschikken.
Andere wijzigingen
Van de occasionele herziening 2019 werd gebruikgemaakt om de economische aard van bepaalde transacties
te corrigeren: zo werd de uitsplitsing van de werkingskosten van het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
in bezoldigingen en lopende aankopen van goederen en diensten voor bepaalde jaren herzien, werden de
RIZIV-uitgaven voor de harmonisatie van de lonen en het loopbaaneinde van het personeel van de rust- en
verzorgingstehuizen en rustoorden voor bejaarden (RVT/ROB) heringedeeld van sociale uitkeringen in natura
naar loonsubsidies enzovoort. De transacties in producten tussen de gemeentes en intercommunales voor het
afvalbeheer werden geconsolideerd, omdat ze nauwer aansluiten bij overdrachten tussen overheidsinstellingen dan
bij verkopen, aangezien ze niet aan het kwalitatieve criterium voldoen (niet verkregen via overheidsopdrachten).

2.

Aanpassing van de overzichtstabellen

Gelet op de invoering van kapitaaloverdrachten van de overheid aan de desbetreffende sectoren wegens
belastingen en sociale premies die zijn geheven, maar niet zullen worden geïnd (D.995) in het rekeningenstelsel,
werden de overzichtstabellen aangepast.
Het onderstaande kader toont gedetailleerde gegevens van de ontvangsten en uitgaven zoals toegelicht in
de tabellen 3.1 tot 3.5. Er moet worden opgemerkt dat de totalen van de ontvangsten en uitgaven, net als de
brutobesparingen, exact overeenstemmen met de concepten van ontvangsten en uitgaven zoals vastgesteld door
de Europese verordening (EU) 549/2013 van het ESR 2010. Ze worden dus niet beïnvloed door de aanrekening
van de kapitaaloverdrachten naar andere sectoren ten gevolge van de verschuldigde, maar niet-inbare, belastingen
en sociale bijdragen (D995).
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Rubrieken
Ontvangsten

Code ESR 2010
TR

Fiscale en parafiscale ontvangsten
Directe belastingen

D.5-D.995c

Huishoudens

D.51p+D.59p-D.995c

Vennootschappen

D.51p+D.59p

Andere sectoren

D.51p+D.59p

Indirecte belastingen

D.2-D.995a

Werkelijke sociale premies

D.61-D.612-D.995e

Kapitaalbelastingen

D.91

Toegerekende sociale premies

D.612

Ontvangen rente

D.41

Ander inkomen uit vermogen

D.4-D.41

Lopende overdrachten van andere sectoren en ontvangen subsidies

D.72+D.74.+D.75+D.39

Lopende verkopen van geproduceerde goederen en diensten

P.11+P.12+P.131

Overdrachten van belastingontvangsten van andere
overheidsinstellingen (uitsluitend op het niveau van de subsectoren)

D.73p

Andere inkomensoverdrachten van andere overheidsinstellingen
(uitsluitend op het niveau van de subsectoren)

D.73p

Kapitaaloverdrachten afkomstig van andere sectoren

D.9-D.91+D.995

Kapitaaloverdrachten van andere overheidsinstellingen (uitsluitend op
het niveau van de subsectoren)

D.9-D.91

Uitgaven

TE

Lopende uitgaven exclusief rentelasten
Beloning van werknemers

D.1

Intermediair verbruik en betaalde belastingen

P.2+D.29+D.51

Subsidies aan bedrijven

D.3

Sociale uitkeringen

D.62+D.632

In geld
In natura door marktproducenten

D.62
D.632

Inkomensoverdrachten aan huishoudens en IZWBH’s

D.75p+D.44

Inkomensoverdrachten aan vennootschappen

D.71+D.75p

Inkomensoverdrachten aan het buitenland

D.74+D.75p+D.76

Overdrachten van belastingontvangsten aan andere
overheidsinstellingen. (uitsluitend op het niveau van de subsectoren)

D.73p

Andere inkomensoverdrachten aan andere overheidsinstellingen
(uitsluitend op het niveau van de subsectoren)

D.73p

Rentelasten

D.41

Kapitaaluitgaven
Bruto-investeringen in vaste activa

P.51

Andere netto-aankopen van niet-financiële activa

P.52+P.53+NP

Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren

D.9p

Kapitaaloverdrachten aan andere overheidsinstellingen (uitsluitend
op het niveau van de subsectoren)

D.9p

Brutobesparingen

B.8b=B.8n+P.51c

Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (–)

B.9=TR-TE

Primair saldo (uitsluitend voor de gezamenlijke overheid)

B.9+D.41

p=partim
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3.

Andere methodologische vernieuwingen

Wijziging aan de overzichtstabellen van de gemeenschappen en de gewesten
Sinds september 2014 worden de overzichtstabellen gepubliceerd voor de acht federale deelgebieden (de drie
gemeenschappen, de twee gewesten en de drie gemeenschapscommissies). De gegevens zijn beschikbaar sinds
2010.
In een negende overzichtstabel ‘Interregionale eenheden/niet verdeeld’ wordt een aantal reeksen weergegeven die
niet werden uitgesplitst tussen de acht deelgebieden. Het gaat onder meer om enkele statistische correcties die
werden aangebracht. In deze tabel worden ook de individuele eenheden geregistreerd die het INR niet eenduidig
aan een gemeenschap of gewest kan toerekenen als gevolg van de gemengde controle van die instellingen.
Voortaan worden de bruto-investeringen in vaste activa in verband met de activering van de uitgaven voor
onderzoek en ontwikkeling opgesplitst tussen de acht gemeenschaps- en gewesteenheden en worden ze bijgevolg
niet meer geregistreerd in de tabel ‘Interregionale eenheden / Niet verdeeld’.
Nieuwe overzichtstabellen voor de lagere overheid
Aan de gebruikelijke tabellen werden vier nieuwe overzichtstabellen (1.4.1 tot 1.4.4) toegevoegd waarin de
ontvangsten, uitgaven en het financieringssaldo voor 4 deelgebieden van de lagere overheid (S.1313) wordt
gegeven. De onderverdeling is gebaseerd op de entiteit die het toezicht uitoefent op de lokale besturen: Vlaamse
lagere overheden, Waalse lagere overheden, Brusselse lagere overheden en Duitstalige lagere overheden. Ze
omvatten de gemeentes, de OCMW's, de provincies, en indien van toepassing, alle andere niet-marktentiteiten die
door die laatste entiteiten worden gecontroleerd.
Voor de belastingen (hoofdzakelijk de opcentiemen op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende
voorheffing) die via de hogere overheden worden geïnd (de federale overheid, de sociale zekerheid en de
gemeenschappen en gewesten), worden de gegevens in de provinciale en de gemeentelijke boekhouding
vervangen door de gegevens afkomstig van de hogere overheden. Voor die belastingen wordt de methode van de
getransactionaliseerde kas gebruikt opdat het moment van registratie zo goed mogelijk zou overeenstemmen met
het moment van de economische transactie. De registratie in de provinciale en de gemeentelijke boekhouding kan
aanzienlijk verschillen.
Een vijfde overzichtstabel (1.4.5) toont de niet-verdeelde lagere overheden. Hij omvat de gegevens van
de politiezones en hulpzones en een aantal reeksen die momenteel nog niet zijn uitgesplitst tussen de vier
bovenvermelde groeperingen. Het gaat ook om statistische correcties zoals de impact van de aanrekening van de
overdrachten/ loonsubsidies afkomstig van de hogere overheden in plaats van de boekhoudkundige gegevens van
de lagere overheden zelf.
Er bestaan talrijke overdrachten tussen de hogere overheden en de lagere overheden, en tussen de lagere
overheden onderling. De registraties van de ontvangen bedragen en de uitbetalingen stemmen niet helemaal
overeen, als gevolg van verschillen in het moment van boekhoudkundige registratie, de definitie van de
overheidssector, of fouten die in de economische codificatie zijn geslopen. De gegevens van de hogere overheden
worden systematisch gebruikt voor de overdrachten voor / afkomstig van de lagere overheden.
Wat het gesubsidieerde officiële onderwijs betreft, konden de vergoedingen die worden betaald door de
gemeenschappen en de pensioenen van leerkrachten met het ambtenarenstatuut die worden betaald door de
federale overheid / de sociale zekerheid evenmin worden verdeeld tussen de vier bovenvermelde groeperingen.
De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2010-2018. De gegevens van vroegere jaren zijn van mindere
kwaliteit dan de gegevens van de recentere jaren. Bepaalde basisgegevens voor het verleden ontbreken voor
die reeksen (omdat de toezichthoudende besturen van de lagere overheden pas sinds enkele jaren voldoende
gegevens van goede kwaliteit leveren).
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