
Methodologische vernieuwingen

Statistische verwerking van elementen die verband houden met de COVID-19-crisis in de overheidsrekeningen 
2020

In de nationale rekeningen wordt de niet-marktoutput geraamd aan de hand van de som van de kosten, waartoe 
met name de lonen behoren. In dat verband heeft de lockdown een heterogene situatie teweeggebracht voor de 
werknemers van de overheid. Voor sommige van hen, die werken in de eerstelijnsdiensten (politiefunctionarissen, 
ambulanciers, enz.), is de activiteit waarschijnlijk toegenomen. De productie van telewerkers en leraren die les 
geven op afstand (via video- of audioverbindingen en/of door huistaken op te geven en te corrigeren), mag als 
volledig gehandhaafd worden beschouwd. Maar voor de werknemers in de overheidssector die zich in geen 
van beide situaties bevinden, stemmen de lonen niet meer overeen met een productie. Overeenkomstig de 
aanbevelingen van Eurostat en gelet op de wettelijke vereiste van het ESR 2010 ter zake, werd geen enkele 
correctie aangebracht in de reeksen betreffende de niet-marktoutput tegen lopende prijzen, maar een alternatieve 
methode, waarin rekening werd gehouden met de opgelegde inactiviteit van een deel van het personeel, werd 
toegepast voor de niet-marktoutput naar volume. Voor het contractueel personeel in bepaalde overheidsdiensten 
dat tijdelijk werkloos werd gesteld, hoeft geen enkele correctie tegen vaste prijzen worden aangebracht, aangezien 
hun loon reeds gelijk is aan nul tegen lopende prijzen. Voor het statutair personeel werd uitgegaan van hetzelfde 
inactiviteitspercentage als voor het contractueel personeel in tijdelijke werkloosheid. Voor de leerkrachten, ten 
slotte, werd rekening gehouden met de verlenging van de herfstvakantie met vier dagen. Dit leidde tot een daling 
van de productie, de toegevoegde waarde en de individualiseerbare consumptie van het openbaar onderwijs. 

De intermediaire uitgaven worden beïnvloed door bepaalde meerkosten, die hoofdzakelijk samenhangen met 
de aankoop van beschermingsmateriaal voor het personeel, alsook met bepaalde uitgaven om telewerk op een 
meer systematische basis mogelijk te maken. Die meerkosten konden soms gedeeltelijk worden gecompenseerd 
door een vermindering van de werkingskosten als gevolg van de sluiting van tal van diensten voor de bevolking 
tijdens de lockdown. In dat verband moet worden opgemerkt dat de grote uitgaven voor de aankoop van maskers, 
testmateriaal, tests en geneesmiddelen voor de gezondheidswerkers niet onder het intermediair verbruik van de 
overheid vallen maar worden geregistreerd als niet-productgebonden subsidies. 

De sociale uitkeringen in geld werden sterk beïnvloed door de maatregelen in het kader van tijdelijke 
werkloosheid voor de loontrekkenden en het overbruggingsrecht voor de zelfstandigen.

De subsidies aan ondernemingen en de lopende overdrachten aan de verschillende sectoren werden 
eveneens beïnvloed door diverse maatregelen van de regeringen, waaronder de compensatievergoedingen en de 
hinderpremies voor bedrijven en zelfstandigen. De aankoop van maskers, testmateriaal, tests en geneesmiddelen 
voor gezondheidswerkers door de FOD Volksgezondheid werden geboekt als niet-productgebonden subsidies, net 
als het verbruikte gedeelte van het voorschot van twee miljard euro van het RIZIV aan de ziekenhuizen.
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http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVTSC&lang=nl
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NFGOVISB&lang=nl


De sociale uitkeringen in natura stijgen veel minder sterk dan de historische trend. Die uitkeringen omvatten 
hoofdzakelijk de gezondheidszorg, maar ook de aankoop van maskers voor de bevolking als geheel. Ze maken 
deel uit van de individualiseerbare consumptie van de overheid, wegens het vrijwel volledig stopzetten van de niet-
dringende activiteiten (operaties, raadplegingen) van de ziekenhuizen en de artsen tijdens de laatste twee weken 
van maart en hun afname gedurende de rest van het jaar, waarin ze werden vervangen door de verzorging van de 
COVID-19-patiënten.

De bruto-investeringen in vaste activa van de overheid vertonen een lichte stijging die enkel toe te schrijven 
is aan de levering van twee A400M-vliegtuigen aan het einde van het jaar. Ze werden ook neerwaarts beïnvloed 
door de investeringsneiging van de lokale overheid tussen de gemeenteraadsverkiezingen en wellicht ook door het 
stilleggen van bouwwerken en openbare werken alsook door moeilijkheden in de relaties tussen leveranciers en 
klanten.

Met betrekking tot de fiscale ontvangsten veroorzaakte het extra uitstel dat werd verleend om de aangiften 
in te dienen en de verschuldigde bedragen te betalen, geen problemen om de jaarontvangsten voor 2020 op 
transactiebasis te ramen, met name de btw-ontvangsten, de accijnzen, de bedrijfsvoorheffing en de inkohieringen 
op de personen- en vennootschapsbelasting. In de praktijk worden de fiscale ontvangsten geregistreerd volgens 
de zogenoemde methode van de getransactionaliseerde kas met een verschuiving van nul, één of twee maanden 
naargelang het type van de belasting. Een van de maatregelen van de federale overheid waarbij automatisch twee 
maanden extra uitstel werd verleend om bepaalde belastingen te betalen, was aan het einde van het jaar niet meer 
van toepassing. 

Voor de parafiscale ontvangsten, zijnde de sociale bijdragen, werd ook rekening gehouden met het 
betalingsuitstel voor de sociale uitkeringen aan de RSZ en het RSVZ om de ramingen op transactiebasis op te 
maken. Bovendien werden de niet-geïnde fiscale en parafiscale ontvangsten als gevolg van faillissementen hoger 
geraamd, rekening houdend met een toename van het aantal faillissementen in de toekomst.

De inkomsten uit verkoop namen af omdat bepaalde diensten gesloten waren en/of minder werden gebruikt 
(toegangsgelden voor sportinfrastructuur, zaalverhuur, tegemoetkomingen van ouders in de kosten van 
kinderopvang, kilometervergoedingen, enz.).

De ontvangsten uit dividenden, ten slotte, liepen terug als gevolg van de daling van de dividenden van de 
financiële instellingen waarin de overheid participaties aanhoudt.
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