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Methodologische herziening 2019 

Overzicht van de voornaamste wijzigingen

1. Inleiding

Overeenkomstig de aanbevelingen van Eurostat heeft België in 2019, zoals de meerderheid van de Europese 
landen, een occasionele herziening ("benchmark revision") van zijn nationale rekeningen uitgevoerd. Zo'n 
herziening vindt in principe om de vijf jaar plaats en maakt deel uit van de normale procedures om de statistieken 
te verbeteren. 

Occasionele herzieningen zijn omvangrijker dan gewone herzieningen. Ze bieden de gelegenheid nieuwe 
bronnen of methodes te gebruiken voor de ramingen die aan de basis liggen van de opstelling van de nationale 
rekeningen. Algemeen beschouwd wordt op die manier de kwaliteit van de statistieken gehandhaafd en zelfs 
verhoogd. Daarnaast bieden ze de kans om de relevantie van de statistieken te vergroten omdat nieuwe 
economische verschijnselen in rekening worden gebracht. Zo kon dankzij deze herziening de e-commerce beter 
worden gemeten, een maatstaf voor de elektriciteitsproductie door de huishoudens worden opgenomen en een 
boekhoudkundig raamwerk voor de registratie van de groenestroomcertificaten worden opgesteld. Een andere 
doelstelling die met deze herziening werd beoogd was de coherentie verbeteren van de nationale rekeningen 
met de andere macro-economische statistieken, en met name die betreffende de betalingsbalans en de financiële 
rekeningen. 

In de mate van het mogelijke en om de homogeniteit doorheen de tijd van de reeksen te verzekeren, moeten de 
herzieningen worden aangebracht vanaf 19951. Wanneer het niet mogelijk was om terug te gaan tot in 1995 door 
gebrek aan informatie, dan zijn de herzieningen geïntroduceerd vanaf het jaar 2009. 

Het belangrijkste aggregaat van de nationale rekeningen – het bruto binnenlands product (bbp) – wordt 
vanzelfsprekend beïnvloed door de veranderingen die werden aangebracht aan de bronnen en de methodes, maar 
dat geldt ook voor tal van andere economische indicatoren die op basis van de rekeningen worden berekend.

De belangrijkste herzieningspunten worden hierna uitvoerig toegelicht. In hoofdstuk 2 worden de herzieningspunten 
besproken die een impact hebben op de raming van het bbp vanuit de productieoptiek. In hoofdstuk 3 worden de 
herzieningselementen behandeld vanuit de bestedingsoptiek. Er moet worden opgemerkt dat het bbp ook kan 
zijn beïnvloed door de herzieningselementen die verband houden met de opstelling van de overheidsrekeningen. 
Die worden toegelicht in hoofdstuk 7. In dat hoofdstuk wordt bovendien een onderscheid gemaakt naargelang de 
herzieningen een impact hebben of niet op het saldo en de schuld. 

De herzieningen in hoofdstuk 2 en 3 worden aangebracht tegen lopende prijzen. De raming van het bbp naar 
volume wordt ook beïnvloed door de herzieningen die werden aangebracht aan de deflatoren. Die worden 
toegelicht in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 behandelt de herzieningen die een impact hebben op de meting van het 
bruto nationaal inkomen (bni), terwijl hoofdstuk 6 gewijd is aan de arbeidsmarktstatistieken. Tot slot wordt een 
gedetailleerde weerslag in cijfers gegeven aan het einde van de publicatie (hoofdstuk 8).

1 Zie https://www.nbb.be/doc/dq/e_method/methodcn_en_201709.pdf voor meer informatie over het herzieningsbeleid van de nationale rekeningen.
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2. Herziening – productieoptiek

2.1 Bestuurders

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen +802 +1 310 +1 792 +1 998 +2 044
In % bbp +0,4 % +0,4 % +0,4 % +0,5 % +0,5 %

Bestuurders/bedrijfsleiders die niet in loondienst zijn worden in de nationale rekeningen beschouwd als 
zelfstandigen gerepertorieerd in NACE 70.2 (adviesbureaus inzake bedrijfsbeheer) van de sector van de 
huishoudens. De vergoedingen die deze bestuurders van de vennootschap ontvangen, worden beschouwd als de 
waarde van de door de bedrijfsleider gerealiseerde output. De kosten die de bedrijfsleider maakt om die output te 
produceren, worden beschouwd als intermediair verbruik. 

De output van de bestuurders wordt voornamelijk geraamd op basis van de inkomsten die in de 
personenbelasting worden aangegeven als "bezoldigingen bedrijfsleiders". Naar aanleiding van de revisie werd 
de bestuurderspopulatie die in de nationale rekeningen wordt gebruikt, geherdefinieerd teneinde ze beter af te 
stemmen op de brongegevens van de personenbelasting. Daarnaast werd een supplementaire raming gemaakt 
om zicht te krijgen op de vergoedingen en kosten van bestuurders in een vereniging of vennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid en/of die niet onder de vennootschapsbelasting vallen. 

Naast de herziening van de bestuurderspopulatie werd de ramingsformule van de output op basis van de 
personenbelasting aangepast. Zo werden meer bepaald de personenbelastingrubrieken die looncomponenten 
bevatten, uit de huidige ramingsformule geëlimineerd teneinde dubbeltellingen met de loonmassa te voorkomen. 
Daarnaast werden de personenbelastingrubrieken die voordelen in natura behelzen, toegevoegd aangezien de in 
de productie opgenomen verloning volgens het ESR 2010 zowel vergoedingen in natura als in cash moet bevatten. 
Deze voordelen in natura worden in de nationale rekeningen gewaardeerd aan werkelijke waarde via een "prijs x 
hoeveelheid" benadering. De prijs is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een soortgelijke besteding van een 
Belgisch huishouden in België voor elk voordeel in natura. De hoeveelheid verstrekte voordelen wordt afgeleid uit 
de informatie vervat in de fiscale fiches 281.20, die als input dient voor het vak "bezoldigingen bedrijfsleiders" in de 
personenbelasting.

Om het intermediair verbruik van de bestuurder te ramen, wordt naast de aangegeven beroepskosten een 
supplementaire schatting gemaakt voor de aangevers die hun werkelijke kosten in de personenbelasting niet 
bewijzen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een forfaitaire raming op basis van de aangegeven omzet. 

Om de voordelen in natura in de productie- en de bestedingsoptiek consistent te behandelen, wordt een finale 
consumptie opgevoerd voor de aan bedrijfsleiders toegekende voordelen van alle aard. Daarnaast wordt 
eveneens het intermediair verbruik in de niet-financiële vennootschappen verhoogd teneinde ook de niet in de 
bedrijfsboekhouding opgenomen voordelen in natura te omvatten. 

De nieuwe methode voorziet, naast de opvoering van een aan de toegekende voordelen van alle aard verbonden 
finale consumptie, in een raming voor de uitvoer van bestuurdersdiensten op basis van de gegevens inzake de 
personenbelasting. Die uitvoer wordt immers niet geregistreerd via de normale ramingsmethoden voor de in- en 
uitvoer van diensten1. 

De hierboven vermelde aanpassingen hebben over de periode 1995-2017 een sterk positief effect op de 
toegevoegde waarde van de sector van de huishoudens. De herzieningen van de consumptie van huishoudens en 
van uitvoer van diensten hebben een meer gematigde opwaartse impact. 

1 De normale ramingsmethoden voor de in- en uitvoer van diensten zijn gebaseerd op enquêtegegevens afkomstig van BTW-plichtigen. Een natuurlijk persoon-bestuurder 
is niet BTW-plichtig, waardoor deze uitvoer niet zal opgenomen zijn volgens de normale procedures.
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2.2 Woondiensten 

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen -1 461 -1 909 +799 +760 +1 354
In % bbp -0,7 % -0,6 % +0,2 % +0,2 % +0,3 %

2.2.1 Productie van woondiensten door de huishoudens

In de nationale rekeningen omvat de productie van woondiensten niet alleen de diensten die via de verhuur van 
woningen worden geproduceerd, maar ook de diensten van de bewoners van een eigen huis. De productie wordt 
gemeten op basis van de waarde van de huur. Ze wordt toegerekend als dienstverlening door de eigenaar en als 
verbruik door de huurder (finale consumptie in het geval van een huishouden en intermediaire consumptie in het 
geval van een onderneming). Wanneer een huishouden eigenaar is van de woning die het bewoont, wordt er in de 
nationale rekeningen zowel een productie van woondiensten als consumptieve bestedingen voor dat huishouden 
geregistreerd.

De raming van de productie van de woondiensten is gebaseerd op een zogenoemde "prijs x hoeveelheid" aanpak, 
waarin een raming van de kwantiteit van de woningen gecombineerd wordt met de huurprijzen van die woningen. 
De component "kwantiteit" steunt op de waarnemingen van de woningvoorraad in de tienjaarlijkse tellingen. De 
component "prijs" is gebaseerd op observaties van de maandelijkse huurprijzen. Aangezien de gegevens over de 
huurprijzen in het algemeen uit enquêtes worden gehaald, berust de raming op een extrapolatiemethode waarin de 
steekproef van de waargenomen huurprijzen wordt veralgemeend voor alle woningen met vergelijkbare kenmerken.

Tijdens de occasionele herziening van 2019 werd de methode "prijs x hoeveelheid" in veel opzichten aangepast. 
De grootste wijziging bestaat in de opname van de resultaten van de SILC-enquête (Statistics on Income and 
Living Conditions), die sinds 2004 beschikbaar zijn. Die enquête, uitgevoerd onder Europees toezicht, omvat een 
deel dat is gewijd aan woningen en een vraag over de huur die de huishoudens maandelijks betalen voor hun 
woning. De opname van de enquêteresultaten ging gepaard met een nieuwe stratificatiemethode die voldoet aan 
de aanbevelingen van Eurostat. De nieuwe stratificatiemethode van de woningvoorraad laat toe om de huren te 
moduleren op basis van zowel de gemeente waarin de woning zich bevindt als het type woning. Voor wat betreft 
de modulatie op basis van de locatie van de woningen, werden alle 589 gemeenten onderverdeeld in zes strata, 
op basis van twee criteria: de vastgoedprijzen in de gemeente en haar bevolkingsdichtheid. Voor het woningtype 
werden vijf strata opgemaakt: open bebouwing, halfopen bebouwing of gesloten bebouwing, klein appartement, 
middelgroot appartement en groot appartement. Op deze manier is de methode dus gebaseerd op de identificatie 
van 30 woningstrata.

Dezelfde stratificatie werd gevolgd voor de verwerking van de gegevens over het aantal woningen dat voortvloeit 
uit de tienjaarlijkse tellingen, die bijgevolg de referentiejaren vormen. Tussen twee tellingen door en na de laatste 
beschikbare telling, moet het aantal woningen per stratum worden geïnterpoleerd of geëxtrapoleerd. Hiervoor 
worden de gegevens uit het kadaster verkozen boven de gegevens over de begonnen woningen die tot de vorige 
publicatie werden gebruikt. Een andere correctie van de woningvoorraad betreft de eliminatie van woningen die 
worden verhuurd en die eigendom zijn van vennootschappen of vzw's. In dit geval wordt de productie van de 
woondiensten elders geraamd en is het belangrijk een dubbeltelling te vermijden.

Er werden nog andere wijzigingen doorgevoerd. De productie van woondiensten voor tweede verblijfplaatsen 
werd herzien: zowel het aantal tweede verblijfplaatsen in België als de huren die ermee gepaard gaan, werden 
aangepast. Een redelijke hypothese over de bezettingsgraad van dat type van goederen werd ook ingevoerd.

Voor het eerst werd een raming opgemaakt van de huur die gepaard gaat met garages op eigen percelen. Ze 
steunt op een combinatie van gegevens uit het kadaster die sinds 2005 beschikbaar zijn en een hypothese over de 
maandelijkse huur van de garages.

Voor de noden van de nationale rekeningen werd er op basis van historische reeksen een retropolatie uitgewerkt 
om vanaf 1995 over consistente tijdreeksen te beschikken.
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De aangebrachte wijzigingen hebben geleid tot een neerwaartse herziening van het productieniveau van de 
woondiensten in het begin van de periode en tot een opwaartse herziening aan het einde van de periode. De 
SILC-gegevens die nu worden gebruikt leiden immers tot een neerwaartse herziening van de waarde van de 
huurprijzen in het begin van de periode, maar tonen ook een meer uitgesproken gemiddelde jaarlijkse groei van die 
huurprijzen. Door die sterkere dynamiek, vervlakt de aanvankelijk negatieve herziening en wordt die positief vanaf 
2012.

2.2.2 Intermediair verbruik in verband met de woondiensten

Om het intermediaire verbruik in verband met de woondiensten die worden geproduceerd door de huishoudens te 
ramen, worden eerst de relevante rubrieken uit het huishoudbudgetonderzoek van 2012 bepaald. De uitgaven die 
gewoonlijk ten laste van eigenaars zijn, worden toegerekend aan het intermediaire verbruik, terwijl de uitgaven die 
eigen zijn aan huurders worden geregistreerd bij het finale verbruik, en de uitgaven die niet uitsluitend aan een van 
beide kunnen worden toegerekend, worden verdeeld tussen de twee aggregaten. De gemiddelde uitgaven van de 
huishoudens worden vervolgens in de nationale rekeningen verwerkt op dezelfde manier als de andere rubrieken 
van het huishoudbudgetonderzoek (vermenigvuldigd met het aantal huishoudens en gecorrigeerd om rekening te 
houden met de collectieve huishoudens en de uitgaven van bewoners in het buitenland).

Tot de vorige publicatie werd een correctie uitgevoerd op het resultaat dat op die manier wordt verkregen om 
het intermediaire verbruik gelieerd aan sociale woningen te elimineren. Dat moet immers worden toegerekend 
aan de eigenaars ervan, nl. de sociale huisvestingsmaatschappijen, en niet aan de huishoudens. Bij de 
occasionele herziening werd die correctie geannuleerd omdat ze niet nodig was gezien de hierboven beschreven 
methode, waarmee automatisch alle uitgaven van de sociale huisvestingsmaatschappijen uit de rekening van de 
huishoudens worden gehaald. 

De diensten die door tak 64922 "verstrekken van hypothecair krediet" worden geproduceerd, werden tot op de 
vorige publicatie, allemaal beschouwd als consumptieve bestedingen van huishoudens. De commissies op de 
aan particulieren verstrekte hypothecaire kredieten moeten echter niet worden beschouwd als consumptieve 
bestedingen maar als intermediair verbruik, omdat ze worden verbruikt door de eigenaars. In het kader van de 
occasionele herziening werden de commissies volledig toegerekend aan het intermediaire verbruik. 

Deze twee herzieningen hebben elk geleid tot een positieve herziening van het intermediaire verbruik in verband 
met de woondiensten die door de huishoudens worden geproduceerd.
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2.3 Verzekering en pensioenfondsen

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen +343 -172 +1 812 +88 +648
In % bbp +0,2 % +0,1 % +0,4 % +0,0 % +0,1 %

2.3.1 Levensverzekering

Het ESR 2010 definieert de berekeningsmethode voor de productie van levensverzekeringsdiensten als volgt: 
Verdiende premies, 
plus premie-aanvullingen 
min verschuldigde uitkeringen 
min vermeerderingen (plus verminderingen) van de verzekeringstechnische voorzieningen en de winstdeling door 
de verzekerden

Het ESR 2010 specificeert ook dat alleen de impact van de transacties, met uitsluiting van de herwaarderingen en 
andere volumemutaties, op de variatie van de verzekeringstechnische voorzieningen in aanmerking mag worden 
genomen in de hierboven beschreven formule voor de raming van de productie.

Uit de analyse is gebleken dat de toevoegingen van de verzekeringsondernemingen aan de aanvullende 
voorzieningen inzake levensverzekeringen (de zogenoemde knipperlichtvoorziening) – die de 
verzekeringsondernemingen moeten aanleggen wanneer de gewaarborgde rente op de premies een wettelijk 
vastgelegde drempel overschrijdt – tot nog toe verkeerdelijk werden opgenomen in de reeks voor de raming 
van de waarde van de geproduceerde dienst. De impact van die toevoegingen op de variatie van de technische 
voorzieningen inzake levensverzekeringen moet immers worden beschouwd als het resultaat van herwaarderingen 
en niet van transacties in de zin van het ESR 2010. Bijgevolg moeten die knipperlichtvoorzieningen niet in 
aanmerking worden genomen en werden ze buiten beschouwing gelaten in de raming.

Deze herziening heeft tot een aanzienlijke herwaardering van de waarde van de geproduceerde dienst inzake 
levensverzekeringen geleid, met name tussen 2013 en 2015, een periode waarin de toevoegingen aan de wettelijk 
opgelegde aanvullende voorziening inzake levensverzekeringen, in de context van de lage rentes, zeer groot 
waren.

Door die herziening is de volatiliteit van de waarde van de productie inzake levensverzekeringen gedurende de 
periode 2012-2016 aanzienlijk verminderd.

2.3.2 Pensioenfondsen

De sub-sector S.129 van de pensioenfondsen omvat uitsluitend instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
(IBP's) naar Belgisch recht.

De productie van diensten van die sub-sector werd tot nog toe geraamd volgens de methode die gebruikt wordt 
voor de raming van de levensverzekeringsdiensten (zie de eerder vermelde formule onder punt 2.3.1). 

Aan de hand van die formule kunnen de geproduceerde levensverzekeringsdiensten worden geraamd wanneer 
daarvan geen expliciete facturering bestaat. Ze berust op het feit dat het bedrag van de levensverzekeringspremie 
is vastgelegd door een verzekeringsonderneming met de bedoeling daaraan een marge over te houden om haar 
dienstverlening als bemiddelaar te vergoeden.

Maar hoewel die methode aansluit bij de praktijk van een verzekeringsonderneming, houdt ze geen rekening met 
de activiteiten van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die geen winst haalt uit de toevoegingen die 
worden gestort door de werkgever die aan de basis ligt van de oprichting van de instelling.

De productie van sub-sector S.129 wordt bijgevolg voortaan geraamd volgens de methode van de som van 
de productiekosten, in overeenstemming met de aanbevelingen van het ESR 2010 voor de verwerking van de 
pensioenstelsels die door een afzonderlijk fonds worden beheerd maar worden opgericht door een werkgever.
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2.4 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen -210 -316 -463 -675 -677
In % bbp -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,2 % -0,2 %

2.4.1 Diensten van ziekenhuizen

Overeenkomstig de regels van het ESR 2010 moeten de overheidsbijdragen die betrekking hebben op de aflossing 
van de investeringsschuld en die in het omzetcijfer van de ziekenhuizen worden geboekt, buiten beschouwing 
worden gelaten bij de berekening van de toegevoegde waarde. Deze correctie, die tot op heden niet in aanmerking 
werd genomen, werd geïntroduceerd in de raming vanaf 1995

Volgens dezelfde logica mogen de subsidies die de ziekenhuizen ontvangen niet worden meegerekend in 
de waarde van hun output en moeten ze worden geboekt als subsidies op productie. Een herziening van die 
subsidies heeft tot een aanpassing van de output, en dus tot de toegevoegde waarde, van de ziekenhuizen geleid. 
Enerzijds werd de subsidie sociale Maribel opnieuw geëvalueerd1, terwijl, anderzijds, een nieuwe subsidie voor de 
financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de verpleegkundigen in rekening werd gebracht vanaf 2006. 

Alle hierboven beschreven herzieningselementen hebben in de periode 1995-2017 geleid tot een neerwaartse 
herziening van de toegevoegde waarde van ziekenhuizen.

2.4.2 Kinderopvang door onthaalouders

De ramingsmethode voor de productie van diensten door onthaaloudersmet het zelfstandigenstatuut werd 
herzien. Voor de "prijs × hoeveelheid"-aanpak die wordt toegepast, werden de gegevens over de "prijs" voor 
de drie gemeenschappen en de gegevens over de "kwantiteit" voor de Vlaamse Gemeenschap verbeterd. De 
prijsgegevens werden opwaarts bijgesteld om rekening te houden met de subsidies van de overheidsinstanties. 
De raming van de kwantiteit in de Vlaamse Gemeenschap werd neerwaarts bijgesteld, om de werkelijke 
bezettingsgraad te weerspiegelen. Die correcties hebben tot een opwaartse herziening van de productie van 
diensten door onthaalouders geleid. 

Bovendien werd een neerwaartse herziening doorgevoerd om de productie van gesubsidieerde onthaalouders 
onder toezicht van een private organiserende instantie uit te sluiten, omdat die al wordt geboekt in de sector van de 
niet-financiële vennootschappen. Aangezien de eliminering van die dubbeltelling groter is dan de herziening van de 
productie door onthaalouders met het zelfstandigenstatuut, vloeit daaruit een neerwaartse herziening van de output 
voort in de tak van de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting. De betrokken bedragen liggen echter 
ver onder de herzieningen in punt 2.4.1.

2.4.3 Beschutte en sociale werkplaatsen

De toegevoegde waarde van de beschutte en sociale werkplaatsen werd herzien vanaf het referentiejaar 2009 door 
de opname van de gegevens uit de neergelegde jaarrekeningen en de verbetering van de extrapolatiemethoden 
bij gebrek aan jaarrekeningen of bij verkorte schema's. Bovendien werd de enquête naar de opsplitsing van de 
activiteiten van de beschutte en sociale werkplaatsen opnieuw uitgevoerd in 2017. De nieuwe resultaten uit die 
enquête werden geëxploiteerd vanaf 2015 om de toegevoegde waarde van de beschutte en sociale werkplaatsen 
toe te kennen aan de bedrijfstakken die overeenstemmen met hun hoofdactiviteit. De impact van de herzieningen 
op de toegevoegde waarde van de beschutte en sociale werkplaatsen is marginaal.

1 Op basis van meer gedetailleerde informatie afkomstig van enkele grote fondsen die de sociale Maribel beheren, werd de verdeling van de subsidie tussen de 
verschillende bedrijfstakken herzien.
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2.5 Onderzoek & ontwikkeling

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen -785 -58 -296 -845 -126
In % bbp -0,4 % 0,0 % -0,1 % -0,2 % 0,0 %

Sinds de overgang naar het ESR 2010 worden de uitgaven voor O&O geboekt als bruto-investeringen in vaste 
activa. In België organiseert het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) de gegevensverzameling over de O&O-
uitgaven, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de intra muros en de extra muros O&O-uitgaven. De intra 
muros O&O-uitgaven genereren hetzij output voor eigen finaal gebruik (P.12), hetzij O&O-productie die aan een 
derde zal worden verkocht (P.11). De O&O-aankopen bij een derde zijn terug te vinden in de extra muros O&O-
uitgaven.

Door de nieuwe behandeling van O&O-uitgaven in het ESR 2010 stijgt de toegevoegde waarde van de eenheden 
die uitgaven voor O&O doen. Dat gebeurt evenwel via verschillende mechanismen, naargelang het gaat om markt- 
of niet-markteenheden en afhankelijk van het feit of het O&O-werk voor eigen gebruik wordt uitgevoerd of in het 
kader van een transactie tussen productie-eenheden.

 � Aangezien de toegevoegde waarde wordt verkregen door het intermediair verbruik af te trekken van de 
productie, leidt de herclassificatie van een uitgave voor intermediair verbruik als investeringen dus tot een 
verhoging van de toegevoegde waarde. Dit mechanisme geldt wanneer een markt- of niet-markteenheid 
een O&O-dienst aankoopt die wordt uitgevoerd door een externe eenheid.

 � Hetzelfde effect van de verhoging van de toegevoegde waarde van de producerende eenheid zien we 
bij de voor eigen rekening uitgevoerde O&O-activiteiten: voor marktondernemingen worden de uitgaven 
voor O&O (lonen, diverse aankopen, enzovoort) voor eigen finaal gebruik rechtstreeks geboekt als bruto-
investeringen in vaste activa. Voor niet-markteenheden wordt de productie conventioneel berekend als de 
som van hun productiekosten, met inbegrip van het verbruik van vaste activa. Het is via dit kanaal van het 
verbruik van vaste activa – dat wordt verhoogd als gevolg van de kapitalisatie van de O&O-uitgaven –dat 
de toegevoegde waarde van de niet-markteenheden wordt verhoogd.

De productie van O&O wordt geraamd met behulp van een O&O-satellietrekening die is gebaseerd op de intra 
muros O&O-uitgaven. Op basis van die satellietrekening kan de binnenlandse O&O-productie worden geraamd, 
maar kan die niet worden uitgesplitst in marktoutput en productie voor eigen gebruik. Een van de belangrijkste 
herzieningen die door de occasionele herziening werd doorgevoerd, bestaat erin dat de O&O-marktoutput en 
de O&O-productie voor eigen gebruik voortaan worden geraamd met behulp van gegevens die rechtstreeks 
beschikbaar zijn in de O&O-enquête van Belspo. De intra muros O&O-uitgaven zijn daarin immers beschikbaar 
per financieringsbron. Het is bijgevolg mogelijk het aandeel te bepalen van de interne O&O-uitgaven die 
O&O-verkopen genereren (financiering van de uitgaven door andere eenheden) en het aandeel dat binnen 
de onderneming wordt gekapitaliseerd. Voorheen werd de O&O-productie uitgesplitst op basis van diverse 
administratieve bronnen (jaarrekeningen, Enquête naar de Structuur van de Ondernemingen), wat echter vaak 
leidde tot incoherente resultaten.

Een tweede herzieningspunt betreft de nettoaankopen van O&O. De O&O die wordt geproduceerd door een 
eenheid die actief is in een specifieke bedrijfstak kan worden aangekocht en gekapitaliseerd door een eenheid 
van een andere bedrijfstak. Bijgevolg stemmen de tak waarin de O&O wordt geproduceerd en de tak waarin die 
wordt gekapitaliseerd niet noodzakelijk overeen. Bij de raming van de bruto-investeringen in vaste activa van O&O 
moet dus rekening worden gehouden met de aankopen en verkopen tussen bedrijfstakken. Voorafgaand aan de 
herziening werden de netto-aankopen van O&O geraamd aan de hand van matrices die waren gebaseerd op 
de financieringsbronnen van de intra muros O&O-uitgaven en slechts per sector/bedrijfstak beschikbaar waren, 
waardoor het niet mogelijk was de O&O-investeringen per onderneming te ramen, in tegenstelling tot alle andere 
aggregaten van het O&O-product. De herziening bestaat erin dat de netto-aankopen van O&O voortaan op micro-
economisch niveau worden geraamd. Op basis van de intra muros O&O-uitgaven per financieringsbron en de 
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extra muros O&O-uitgaven, is het inderdaad mogelijk om respectievelijk de verkopen en de aankopen van O&O 
te ramen op micro-economisch niveau. Rekening houdend met de Belspo-enquête, die zich voornamelijk richt op 
de intra muros uitgaven van O&O1, zijn de verkopen van O&O in het algemeen groter dan de aangekochte O&O 
diensten (op niveau van de Belgische economie). Opwaartse aanpassingen worden daarom uitgevoerd op de 
O&O aankopen van eenheden zodat de netto-aankopen van O&O gelijk zijn aan nul op niveau van de Belgische 
economie. Het bedrag van de verkopen moet immers identiek zijn aan dit van de aankopen. 

Een derde punt van herziening gaat over de O&O-marktoutput in bedrijfstak 72 (Speur- en ontwikkelingswerk op 
wetenschappelijk gebied). Uit een vergelijking van de informatiebronnen is gebleken dat het kader voor de raming 
dat tot nu toe werd gebruikt ertoe leidde dat minder dan 50 % van de totale output van bedrijfstak 72 uit O&O-
producten bestaat, voornamelijk op het niveau van de marktoutput. Bij de herziening, vanaf datajaar 2009, werd 
een reeks ondernemingen waarvan O&O niet de hoofdactiviteit uitmaakt, heringedeeld in een andere bedrijfstak 
dan bedrijfstak 72. Een deel van het resterende verschil tussen de O&O-marktoutput die wordt geraamd met 
behulp van de O&O-satellietrekeningen en rubriek 70 van de jaarrekeningen (omzet) werd toegerekend aan de 
eenheden waarvoor de O&O-uitgaven in de Belspo-enquête worden onderschat. Na de herziening maakt de 
O&O-marktoutput binnen bedrijfstak 72 ongeveer 80 % uit van de totale output (alle producten samen) van de 
bedrijfstak. 

Tot slot werden de O&O-investeringen van twee grote ondernemingen uit de farmaceutische industrie (bedrijfstak 
21), die tot nu toe werden geraamd op basis van hun jaarrekeningen, voortaan op basis van de gegevens in de 
O&O-satellietrekeningen geraamd, met terugwerkende kracht sinds 2006 voor de ene onderneming en 2009 voor 
de andere.

De integratie van al deze wijzigingen in de nationale rekeningen heeft en negatieve impact op de toegevoegde 
waarde van de bedrijfstak O&O en bijgevolg op het bbp.

1 De O&O enquête richt zich tot eenheden die intra muros uitgaven van O&O realiseren. De ondervraagde eenheden worden daarbij ook uitgenodigd om hun eventuele 
extra muros uitgaven te rapporteren. Die uitgaven geven de aankopen van O&O diensten weer. De eenheden die enkel O&O aankopen hebben (en dus geen intra muros 
uitgaven van O&O), worden bijgevolg niet ondervraagd, wat leidt tot een onderwaardering van de O&O aankopen.
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2.6 Test markt/niet-markt

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 -466 -446 -297
In % bbp 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,1 % -0,1 %

Dit deel van de herziening betreft het op punt stellen van de test "markt/niet-markt" voor de institutionele 
classificatie van de private instellingen zonder winstoogmerk (izw)1, waarin het ESR 2010 voorziet. In de test, wordt 
de ratio tussen de verkopen van de izw en haar productiekosten berekend: als die ratio minder dan 50 % bedraagt, 
wordt de izw beschouwd als niet-marktproducent en ondergebracht in de sector van de izw's ten behoeve van 
de huishoudens (S.15). In het andere geval wordt ze beschouwd als marktproducent en ondergebracht in de 
sector van de niet-financiële (S.11) of financiële (S.12) ondernemingen. Om de stabiliteit van de classificaties te 
waarborgen, moet een sectorisatie gedurende minstens drie opeenvolgende jaren worden bevestigd voordat de 
sectorclassificatie van een izw wordt gewijzigd.

In het verleden werd het merendeel van de izw's ondergebracht in de sector van de niet-financiële of financiële 
vennootschappen (respectievelijk S.11 of S.12) of in die van de izw's ten behoeve van de huishoudens (S.15), op 
basis van de aard van hun activiteiten. Aangezien er te weinig boekhoudkundige informatie beschikbaar was, kon 
er geen kwantitatieve test om te bepalen of het om markt- of niet-marktproducenten gaat, worden uitgevoerd.

Door wetswijzigingen zijn steeds meer izw's verplicht om hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Balanscentrale 
van de Nationale Bank van België. De beschikbare informatie hangt af van de grootte van de izw: "volledige 
schema's" voor de zeer grote izw's en "verkorte schema's" voor de grote izw's. 

Bovendien hebben heel wat izw's sinds 2009 een heel gedetailleerde enquête beantwoord (structuurenquête 
uitgevoerd door Statbel), waardoor er meer kwantitatieve informatie over hun activiteiten beschikbaar is. De 
occasionele herziening vormde de gelegenheid om al deze informatie zo goed mogelijk te benutten. 

Wanneer de gegevens onvoldoende gedetailleerd zijn, dat wil zeggen wanneer een izw niet heeft deelgenomen 
aan de enquête, geen volledige jaarrekeningen heeft neergelegd, of de facultatieve rubrieken niet heeft ingevuld 
in het geval van een verkort schema, dan hangt de sectorclassificatie af van de activiteit van de eenheid, net zoals 
tevoren.

Door de invoering van de kwantitatieve test vanaf 2009 werden ongeveer 12 % van de private izw's heringedeeld: 
6 % hiervan werd ondergebracht in de niet-marktgerichte sector en 6 % in de marktgerichte sector. Het effect op de 
volledige populatie van de ondernemingen is bijgevolg beperkt. Afhankelijk van de bedrijfstak, kan de verplaatsing 
van eenheden toch zichtbaar zijn.

De raming van het bbp wordt beïnvloed door de sectorale herindelingen omdat, naargelang een eenheid als markt 
of niet-markt wordt beschouwd, de waarderingsmethoden van de toegevoegde waarde verschillen krachtens 
de regels van het ESR 2010. In het geval van niet-marktgerichte eenheden, moet de kostenmethode worden 
toegepast. Aangezien de izw's evenwel relatief kleine eenheden zijn, heeft de invoering van de kwantitatieve test 
een eerder beperkt – voornamelijk negatief - effect op het bbp. 

1 Sectie 2.6 is niet van toepassing op de publieke izw's, hoewel voor die izw's ook een test markt/niet-markt wordt uitgevoerd om ze in te delen in de overheidssector of in 
de sector van de vennootschappen. Meer details over de overheidsrekeningen worden gegeven in hoofdstuk 7.
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2.7 Elektriciteitsproductie door de huishoudens

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 +557 +549 +535
In % bbp 0,0 % 0,0 % +0,1 % +0,1 % +0,1 %

In het kader van de occasionele herziening is de elektriciteitsproductie van de huishoudens opgenomen in 
de nationale rekeningen. Aanvankelijk was de productie zeer kleinschalig maar vanaf 2009 is, mede door de 
stimulansen van de overheid, de productie van elektriciteit aanzienlijk gestegen. 

De elektriciteit die de huishoudens opwekken consumeren ze gedeeltelijk onmiddellijk, en op momenten waarop 
ze meer produceren dan verbruiken, leveren ze de overtollige elektriciteit aan het openbare net. Dat wordt voor de 
huishoudens gevaloriseerd via een terugdraaiende elektriciteitsteller. Een analyse van de beschikbare gegevens 
toont aan dat de huishoudens hun elektriciteit – tot op heden – bijna uitsluitend met fotovoltaïsche panelen 
produceren. 

De waarde van de productie van elektriciteit wordt enerzijds bepaald door de hoeveelheid en de prijs van de 
geproduceerde elektriciteit en anderzijds door de productgebonden subsidies die de huishoudens van de overheid 
ontvangen. De ramingen worden uitgevoerd per gewest op basis van brongegevens verkregen bij CWAPE vooe 
het Waalse gewest, de VREG voor het Vlaamse gewest en Brugel voor het Brusselse gewest. 

De productie van hernieuwbare energie, waaronder elektriciteit via zonnepanelen, werd in het verleden sterk 
gesubsidieerd door de 3 gewesten. De steun werd in vele gevallen toegekend op basis van de capaciteit – het 
geïnstalleerd vermogen – van de fotovoltaïsche installatie. Het geïnstalleerd vermogen wordt aangewend als 
benaderende hoeveelheidsindicator, waarop een correctiecoëfficient wordt toegepast aangezien het geïnstalleerd 
vermogen niet volledig overeenstemt met het effectief geproduceerd vermogen. 

De prijs van de geproduceerde elektriciteit stemt overeen met de energiecomponent in de prijs die een 
huishouden-consument betaalt. De huishoudens, als leverancier van elektriciteit, bepalen niet de prijzen; om die 
reden leek het aangewezen om de prijs van de elektriciteit die zij aan het net leveren, te waarderen op basis van 
de energiecomponent in de globale elektriciteitsprijs van een doorsnee eindgebruiker zoals gepubliceerd in de 
verslagen van de CREG. 

Om de raming van de productie te vervolledigen, zijn de subsidies die door de distributienetbeheerders aan de 
huishoudens worden betaald, toegevoegd.

Het intermediair verbruik naar aanleiding van de elektriciteitsproductie door huishoudens werd eveneens 
geschat. Dit komt overeen met de kosten voor het onderhoud en de reiniging van de installaties, maar omvat ook 
het "prosumententarief" in Vlaanderen. Dit laatste bestaat uit een vergoeding, ingevoerd in 2015, voor het gebruik 
van het distributienetwerk. De achterliggende gedachte is dat eigenaren van (kleine) zonnepaneelinstallaties 
het distributienet gebruiken om enerzijds de overtollige elektriciteit die zij produceren aan het net te leveren en 
anderzijds elektriciteit uit het net te halen wanneer zij deze niet zelf produceren.

Ter herinnering: de plaatsing van installaties voor elektriciteitsproductie door de huishoudens – voornamelijk 
zonnepanelen - worden opgenomen als investeringen in woongebouwen. Dit was al voor deze herziening het 
geval. 

De huishoudens als producenten van elektriciteit hebben in de periode 2012-2017 een toegevoegde waarde 
gerealiseerd van ongeveer 600 miljoen euro per jaar, zijnde het verschil tussen de productie en het intermediair 
verbruik. 
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2.8 Indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI)

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 +796 +1 250 +1 473
In % bbp 0,0 % 0,0 % +0,2 % +0,3 % +0,3 %

De indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) vertegenwoordigen het deel van de diensten 
door de financiële intermediairs dat niet expliciet wordt gefactureerd aan het cliënteel. Om zich voor die diensten te 
vergoeden nemen de financiële intermediairs een marge op het depositotarief van hun cliënten en op de kredieten 
die ze aan hen verlenen. Deze diensten worden geboekt als productie in de nationale rekeningen (of als invoer 
wanneer de producerende financiële intermediair in het buitenland gevestigd is). Vervolgens worden deze diensten 
hetzij verbruikt door de diverse ingezeten institutionele sectoren in de vorm van intermediair of finaal verbruik, hetzij 
uitgevoerd.

De raming van de IGDFI, zowel in de productie- als de bestedingsoptiek, houdt rechtstreeks verband met de 
raming van de door de verschillende institutionele sectoren ontvangen en betaalde intresten. De rentematrix, 
die als basis dient voor de raming van de intreststromen, werd op meerdere punten aangepast (zie punt 5.1) 
aanleiding gevende tot een herziening van de IGDFI. De binnenlandse productie van indirect gemeten financiële 
diensten werd slechts in geringe mate beïnvloed. Daarentegen is de invoer van IGDFI herzien. De uitsplitsing 
tussen verbruikers van IGDFI, of het nu gaat om niet-ingezetenen (uitvoer) of ingezetenen (intermediair en finaal 
verbruik), is eveneens aangepast met gevolgen voor het bbp vanaf 2009.
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2.9 Saldo belastingen en subsidies op productie en invoer

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen +160 +223 +1 160 +2 181 +2 556
In % bbp +0,1 % +0,1 % +0,3 % +0,5 % +0,6 %

Een eerste deel van de herziening betreft de productgebonden belastingen (D.21) die zijn aangepast om 
rekening te houden met de verschuldigde maar niet geïnde btw. Dit werd aangepast om conform te zijn met de 
aanbevelingen van Eurostat die eist dat deze btw-bedragen worden opgenomen in de raming van het bbp (zie punt 
7.3.1).

Een tweede deel van de revisie betreft het saldo van de niet-productgebonden belastingen en subsidies 
(D.29-D.39) die onrechtstreeks de raming van de toegevoegde waarde en het bbp kunnen beïnvloeden.

Daarbij werd de uitsplitsing van de belastingen en subsidies tussen de binnenlandse institutionele sectoren en de 
bedrijfstakken verfijnd op basis van gedetailleerde gegevens van de openbare besturen.

De uitsplitsing werd ook aangepast als gevolg van de nieuwe sectorclassificatie van de izw's (zie punt 2.6 
hierboven). Voor de niet-marktproducerende izw's wordt de toegevoegde waarde berekend volgens de methode 
van de kosten waarin de belastingen ongerekend de subsidies zijn opgenomen. Bijgevolg heeft de herziening van 
die laatste ook een invloed gehad op de raming van de toegevoegde waarde van de izw's ten behoeve van de 
huishoudens (sector S.15). 

Daarnaast werden de niet-productgebonden subsidies op productie die aan de sector van de openbare besturen 
worden toegerekend opwaarts herzien door de opneming van de werkgelegenheidssubsidies van de sociale 
Maribel die worden uitbetaald aan eenheden van die sector (zie punt 7.1.2). Tot nog toe konden die subsidies 
niet worden geïsoleerd van degene die aan de vennootschappen worden toegekend. De productie en dus ook 
de toegevoegde waarde van de sector van de openbare besturen werd bijgevolg neerwaarts herzien, door de 
methode van de kosten toe te passen.

De vergelijking van de nieuwe ramingen voor de belastingen en de subsidies met de gegevens in de 
jaarrekeningen van de ondernemingen heeft eveneens geleid tot herzieningen van de toegevoegde waarde van de 
niet-financiële vennootschappen.

Het geheel van deze aanpassingen heeft geleid tot een opwaartse herziening van het bbp.
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3. Herziening – bestedingsoptiek

3.1 Consumptieve bestedingen van de huishoudens

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen -1 659 -2 048 +4 661 +4 396 +6 425

 - onlineaankopen 0 0 +1 901 +2 163 +2 835

 - woondiensten -2 203 -2 947 -403 -238 +338

 - financiële diensten en verzekeringsdiensten +637 +125 +2 146 +1 042 +1 892

 - voordelen in natura voor bestuurders +102 +166 +455 +490 +517

 - correspondentie tussen HBO- en NACE-code 0 0 -230 +402 +323

 - grensoverschrijdende uitgaven +194 -6 +114 +28 -175

 - andere -390 -614 +678 +510 +694

In % bbp -0,8 % -0,7 % +1,1 % +1,0 % +1,5 %

Twee soorten van herzieningselementen hebben een invloed op de finale consumptieve bestedingen van 
huishoudens: (a) die eigen aan de raming van de finale consumptieve bestedingen van de huishoudens en (b) die 
afgeleid van de productieoptiek (zie hoofdstuk 2) met een impact op deze consumptie. In wat volgt worden enkel 
de herzieningselementen die eigen zijn aan de raming van de finale consumptie in detail besproken. 

Een eerste belangrijk herzieningspunt betreft de bestedingen via onlineaankopen. Die raming werd verfijnd op 
basis van uitgebreide statistieken over betalingen met kredietkaarten en/of betaalkaarten. Deze nieuwe bron 
geeft inzicht in welke aankopen ter plaatse of online worden gemaakt, en of die aankopen met een professionele 
betaalkaart of een persoonlijke betaalkaart gebeuren. Dit laat toe om de onlineaankopen van ingezeten 
huishoudens in de rest van de wereld op een meer precieze manier te bepalen. Volgens de voorschriften 
van Eurostat worden de in België geleverde onlineaankopen van ingezetenen via een buitenlandse website, 
zowel geregistreerd als een binnenlandse consumptieve besteding en als een invoer. De nieuwe raming werd 
geïntroduceerd in de consumptieve bestedingen van huishoudens en in de invoer vanaf het jaar 2011.

Deze toevoeging is een voorbeeld van hoe herzieningen in de methode bijdragen tot een grotere relevantie van de 
statistieken in het kader van opkomende economische fenomenen. De bestedingen van huishoudens werden op 
deze manier met ongeveer 2,8 miljard euro verhoogd in 2017. De impact situeert zich voornamelijk in uitgaven voor 
kledij en schoeisel (COICOP 03) en uitgaven met betrekking tot recreatie en cultuur (COICOP 09). 

Er werd geen herziening doorgevoerd in de raming van de onlineaankopen van ingezeten huishoudens via een 
Belgische website die via de huidige methodologie impliciet geraamd worden op basis van de evolutie van het 
omzetcijfer aangegeven voor btw-doeleinden.

Een tweede punt van herziening eigen aan de raming betreft de verdeling tussen intermediair en finaal verbruik 
voor het onderhoud van en de herstellingen aan een woning (onderdeel van het element "woondiensten" in de 
tabel). Volgens het ESR 2010 moeten "uitgaven van een bewoner van een eigen huis voor decoratie, onderhoud 
en reparatie van de woning, die gewoonlijk niet door een huurder worden gedaan" geweerd worden uit de finale 
consumptieve bestedingen van huishoudens en behandeld worden als intermediaire verbruik voor de productie van 
woningdiensten. Uitgaven die typisch door de huurder worden betaald, moeten daarentegen worden geregistreerd 
bij de finale consumptieve bestedingen van huishoudens. Ter informatie: grote herstellingswerken (renovaties) 
worden geklasseerd als investeringsuitgaven. 

Op basis van informatie uit het huishoudbudgetonderzoek (HBO) werd de behandeling van deze uitgaven voor het 
onderhoud van en de herstellingen aan een woning herzien, wat geleid heeft tot een neerwaartse herziening van 
de finale consumptieve bestedingen van huishoudens. 
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Ten derde werden de bestedingen van Belgen in het buitenland en van niet-ingezetenen in België 
(grensoverschrijdende uitgaven) aangepast. De herziening is tweeledig. 

 � De betalingsbalansgegevens met betrekking tot het reisverkeer werden herzien op basis van uitgebreide 
statistieken over betalingen met kredietkaarten en/of bankkaarten. De betalingsbalansgegevens worden in 
de nationale rekeningen gebruikt om de uitgaven van ingezetenen in het buitenland (P.33) en de uitgaven 
van niet-ingezetenen in België (P.34) te ramen. De nieuwe betalingsbalansgegevens zijn pas vanaf 2015 
beschikbaar. Voor gebruik in de nationale rekeningen werd een retropolatie voor de periode 1995-2014 
opgesteld op basis van de historische reeks. De integratie van de nieuwe betalingsbalansgegevens heeft 
een neerwaarts effect op het niveau van zowel de consumptieve bestedingen van ingezetenen in het 
buitenland als die van niet-ingezetenen in België.  

 � De methode om het geïmporteerd intermediair verbruik van touroperators te identificeren, werd herzien. 
Touroperators verkopen immers pakketreizen, waardoor de totale waarde, dat is de marge van de 
touroperator en de kosten voor hotels en transport, gelijk is aan de productie van de touroperator. De 
productie wordt integraal toegewezen aan de binnenlandse finale consumptie van de huishoudens. 
Daarnaast wordt een intermediaire verbruik van de bedrijfstak touroperators opgetekend, ter waarde van 
de ingevoerde diensten (nl. hotels en transport). Die invoer wordt in de betalingsbalans geregistreerd in 
de rubriek "reisverkeer" en mag in de nationale rekeningen geen deel uitmaken van de consumptieve 
bestedingen van de ingezetenen in het buitenland (of omgekeerd wat de uitgevoerde diensten betreft). 
Hoewel deze correctie ook in het verleden reeds werd gemaakt, werd bij de nieuwe raming uitgegaan van 
een veel fijnere definitie van de productie en het intermediair verbruik van de touroperators. De herziening 
van het intermediair verbruik van de touroperators heeft een opwaarts effect op zowel de consumptieve 
bestedingen van de ingezetenen in het buitenland als die van niet-ingezetenen in België. 

Algemeen beschouwd, werd zowel het niveau van de bestedingen van de Belgen in het buitenland als dat van 
de bestedingen van niet-ingezetenen neerwaarts herzien. Per saldo is de impact op de totale consumptieve 
bestedingen van huishoudens in nationale optiek en dus het bbp beperkter, met wisselend teken, zoals wordt 
getoond in de tabel. 

Een vierde herziening betreft de verfijning van de correspondentie tussen NACE-codes en 
uitgavencategorieën. De finale consumptieve bestedingen van de huishoudens worden grotendeels geraamd op 
basis van het huishoudbudgetonderzoek. Daarbij wordt op periodieke basis een nieuw basisjaar geïntroduceerd 
om het niveau van de bestedingen per uitgavencategorie te bepalen. Voor intermediaire jaren wordt een 
interpolatie uitgevoerd. Die is gewoonlijk gebaseerd op de wijziging in de, voor btw-doeleinden aangegeven, omzet 
van activiteiten waarvoor de NACE-code overeenstemt met de uitgavencategorieën in kwestie. In het kader van de 
occasionele herziening werd de relevantie van de gekozen NACE-codes per uitgavencategorie geanalyseerd en 
indien nodig verbeterd.

Tot slot zijn er ook herzieningselementen in de productieoptiek met een afgeleide impact op de finale consumptieve 
bestedingen van huishoudens. Dat geldt voor:
 – de financiële diensten (waaronder FISIM) en verzekeringsdiensten;
 – de woondiensten;
 – de voordelen in natura voor zelfstandige bestuurders;
 – de productie van elektriciteit voor eigen verbruik;
 – de gezondheids- en maatschappelijke diensten;
 – sommige marktoutput van de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de 

huishoudens.
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3.2 Bruto-investeringen 

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen -453 -331 +709 +772 +16
In % bbp -0,2 % -0,1 % +0,2 % +0,2 % +0,0 %

Er zijn vier herzieningselementen in de raming van de bruto-investeringen: (a) herzieningen naar aanleiding van 
veranderingen in de overheidsrekeningen; (b) aanpassingen in de raming van O&O; (c) herzieningen in de manier 
waarop registratierechten worden geboekt en (d) herzieningen in de waardering van investeringen door kmo's. 

Een eerste punt van herziening betreft aanpassingen in de overheidsrekeningen. Voor de volledige periode werden 
kleine correcties in de overheidsinvesteringen geïntroduceerd. Vanaf 2014 werden deze aanpassingen significanter 
door de herindeling van Infrabel in de overheidssector (zie punt 7.2.3). 

Een tweede herziening is de nieuwe methodologie voor O&O die de bruto-investeringen voor alle sectoren 
rechtstreeks beïnvloedt (zie punt 2.5.). 

Een derde punt van herziening betreft de manier waarop registratierechten en de eraan verbonden notariskosten 
in de nationale rekeningen worden geboekt. Volgens het ESR 2010 moeten kosten van eigendomsoverdracht van 
gronden en gebouwen immers beschouwd worden als bruto-investeringen. Registratierechten zijn verschuldigd op 
transacties in onbebouwde grond en op transacties in gebouwen op de secundaire markt. Vroeger werden deze 
kosten geraamd aan de hand van een verdeelsleutel op het totale gekende bedrag uit de overheidsrekeningen. 
De eraan verbonden notariskosten werden geschat op basis van een ratio. De totale geraamde kosten werden 
opgenomen als bruto-investeringen in woongebouwen (AN.111) door de sector huishoudens (S.14).

Aangezien er nu echter gedetailleerde informatie in de overheidsrekeningen beschikbaar is over registratierechten 
voor de verkoop van onroerende goederen, is het niet meer nodig om gebruik te maken van hypotheses. In 
de nieuwe methode werd het bedrag van de overheidsrekeningen voor transacties in gronden en gebouwen 
overgenomen. Daarenboven werden de ratio's voor het ramen van de notariskosten gedetailleerder bepaald, 
namelijk per gewest. Ten slotte werden de kosten verdeeld tussen investeringen in woongebouwen (AN. 111) en 
niet-residentiële gebouwen en overige bouwwerken (AN.112) aan de hand van een verdeelsleutel die werd bepaald 
op basis van de transacties op de secundaire markt. Dat leidt tot een correctere verdeling van de registratierechten 
per sector en per actief. 

Ten vierde werd de manier aangepast waarop investeringen door kmo's worden gewaardeerd. De methode werd 
vanaf 2009 geharmoniseerd met die voor grote ondernemingen. In het verleden werden investeringen door kmo's 
steeds gewaardeerd op basis van de jaarrekeningen, als die beschikbaar waren, en gegevens die aan de btw-
administratie waren meegedeeld, als er geen jaarrekening voorhanden was. Vanaf nu zal de jaarrekening van een 
kmo enkel als dusdanig gebruikt worden voor de raming van de investeringen indien het boekjaar overeenstemt 
met het kalenderjaar en/of als er geen herstructurering aan de gang is. Die informatie wordt gecontroleerd op 
basis van rubriek 8299 van de bedrijfsboekhouding die afschrijvingen verworven door derden weergeeft. Indien 
een van beide situaties op de kmo van toepassing is, zullen de investeringen worden geraamd op basis van de 
gegevens die aan de btw werden meegedeeld. Indien er voor de kmo geen btw-gegevens beschikbaar zijn, zal de 
jaarrekening toch worden gebruikt eventueel gecorrigeerd voor rubriek 8299. 

Tot slot zijn er ook andere herzieningselementen die de bruto-investeringen beïnvloeden. Meer in het bijzonder de 
nieuwe markt/niet-markt-test (besproken in deel 2.6) en de nieuwe sectorindeling die daaruit voortvloeit, hebben 
een impact op de uitsplitsing van de investeringen per sector. Verder werden er op de meest recente jaren enkele 
correcties ingebracht om de coherentie met de gegevens van de betalingsbalans te vergroten. 

19



3.3 Invoer en uitvoer

3.3.1 Invoer en uitvoer van de niet-residenten

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 -2 892 -3 994 -4 685
In % bbp 0,0 % 0,0 % -0,7 % -0,9 % -1,1 %

Naar aanleiding van de occasionele herziening werd de berekeningswijze van de in- en uitvoer van goederen door 
niet-ingezetenen aangepast om aan te sluiten bij de aanbevelingen in de door Eurostat gepubliceerde Manual on 
foreign trade reported by non-residents. Terwijl de in- en uitvoer van goederen in nationaal concept voor de niet-
ingezetenen vroeger gebaseerd werd op de totale verkopen resp. aankopen in het btw-leveranciersbestand, wordt 
die in- en uitvoer vanaf deze publicatie bepaald op basis van de verkopen en aankopen bij ingezeten tegenpartijen 
in het btw-leveranciersbestand. De uitsluiting van transacties tussen niet-ingezetenen op Belgisch grondgebied 
vermijdt een onterechte toename van de handelsstromen. 

Aangezien er in het btw-leveranciersbestand geen onderscheid kan worden gemaakt tussen een goederen- of 
dienstentransactie, kunnen in de goederenrekening mogelijk dienstencomponenten vervat zitten, wat aanleiding 
geeft tot een eventuele dubbeltelling met transacties in de dienstenrekening. Om dat te voorkomen, werd besloten 
de definitie van het nationaal concept voor de niet-ingezetenen verder te beperken tot de aankopen met ingezeten 
tegenpartijen die actief zijn in de goederenindustrie. 

In tegenstelling tot eerdere ramingen werden ook de goederentransacties tussen niet-ingezetenen en ingezetenen 
zonder grensoverschrijding toegevoegd in de in- en uitvoerstromen. In de nationale rekeningen geldt immers het 
concept van eigendomsoverdracht. Dit betekent dat goederen die de grens niet overschrijden maar wél aan een 
eigendomsoverdracht onderhevig zijn, dienen opgenomen te worden in de in- en uitvoer van goederen1. In de 
raming werd een onderscheid gemaakt tussen de niet-ingezetenen die reeds aangifte doen bij het buitenlands 
goederenverkeer en de niet-ingezetenen die dat niet doen. Voor de eerste groep werden de transacties 
zonder grensoverschrijding gelijkgesteld aan het verschil tussen de bedragen uit het communautair concept 
en de bedragen uit het btw-leveranciersbestand, indien deze laatste bron hogere bedragen opleverde. Indien 
de gegevens uit het btw-leveranciersbestand een lagere raming opleverde dan de raming in communautair 
concept werd verondersteld dat er geen transacties zijn zonder grensoverschrijding. Voor de groep van niet-
ingezetenen die geen aangifte doen bij het buitenlands goederenverkeer werd de raming gebaseerd op het btw-
leveranciersbestand volgens de ramingsmethode die wordt toegepast bij de bepaling van het nationaal concept in 
het buitenlands goederenverkeer. 

Terwijl de goederentransacties tussen niet-ingezetenen en ingezetenen zonder grensoverschrijding werden 
opgenomen in de raming, werden de goederentransacties met een tijdelijk karakter of niet met het oog op 
eigendomsoverdracht worden in- of uitgevoerd, uit de raming geweerd. 

De bovenstaande wijzigingen werden vanaf het datajaar 2015 in de betalingsbalans en in de nationale rekeningen 
toegepast, waardoor beide statistieken methodologisch volledig coherent zijn vanaf deze periode2. Voor de periode 
2009-2014 werden de wijzigingen enkel geretropoleerd in de nationale rekeningen. 

De aanpassingen hebben een negatieve impact op het nettosaldo van de in- en uitvoer van goederen voor de 
periode 2009-2017.

1 Dit in tegenstelling tot de statistieken van de buitenlandse handel, waar in- en uitvoer gedefinieerd wordt op basis van grensoverschrijdende goederenbewegingen.
2 De herberekening van het nationaal concept met betrekking tot de niet-ingezetenen is eveneens geïntroduceerd in de statistiek van het buitenlands goederenverkeer 

vanaf het jaar 2015. De overige herzieningselementen hebben enkel een impact op de betalingsbalans en op de nationale rekeningen.
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3.3.2 CIF-FOB aanpassing

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 -472 -514 -513
In % bbp 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,1 % -0,1 %

Om te voldoen aan de voorschriften van het ESR 2010, moet de invoer van goederen per product in de aanbod- 
en gebruikstabellen gewaardeerd worden aan CIF (d.i. cost-insurance-freight), terwijl de uitvoer van goederen 
gewaardeerd moet worden aan FOB (d.i. free on board). De totale invoer van goederen moet echter gewaardeerd 
worden aan FOB, wat de introductie vereist van de CIF/FOB-correctie. In de praktijk hebben de in- en uitvoercijfers 
drie veranderingen ondergaan: 

a) Omzetting van de huidige invoer (resp. uitvoer) per product van factuurwaarde naar CIF-waardering (resp.
FOB-waardering);

b) Raming van de CIF/FOB-correctie voor de totale invoer van goederen (waarin de transport- en
verzekeringskosten tussen het uitvoerende en invoerende land worden afgetrokken van de goedereninvoer,
dit komt dus overeen met alle kosten over het traject over tussenliggende landen);

c) Uitsplitsing van deze CIF/FOB-correctie in een gedeelte dat gedaan wordt door ingezetenen enerzijds
(tegenboeken op uitvoer van diensten (P.62) als negatieve correctie) en een gedeelte dat gedaan wordt
door niet-ingezetenen anderzijds (tegenboeken op invoer van diensten (P.72) als positieve correctie).

a) De in- en uitvoer van goederen volgens nationaal concept (van de buitenlandse handel) werd tot op heden enkel
voor de handel met niet-EU-landen gewaardeerd volgens CIF en FOB; de handel met EU-landen werd geraamd
op basis van de factuurwaarde. De in- en uitvoer van goederen volgens communautair concept van en naar
EU-landen is echter wel gewaardeerd volgens CIF en FOB. Deze informatie, beschikbaar per product en per
partnerland, werd daarom gebruikt om de in- en uitvoer om te zetten in nationaal concept.

b) Om de totale invoer van goederen om te zetten van CIF in FOB, d.i. de CIF/FOB-correctie zelf, is in de
huidige informatiebronnen (douanedocumenten, Intrastataangiften, BOP-enquêtes, ESE, …) geen informatie
beschikbaar. Daarom werd gebruik gemaakt van benchmarkinformatie uit vergelijkbare kleine, open economieën
om het percentage CIF/FOB te bepalen. Dit percentage houdt rekening met het aandeel dat de buurlanden
hebben in de totale invoer, aangezien daarvoor geen CIF/FOB-correctie gedaan moet worden en de buurlanden
een zeer belangrijk aandeel hebben in de totale invoer van goederen in België.

c) Ook de tegenboeking van de CIF/FOB-correctie op de in- en uitvoer van diensten gebeurt op basis van
informatie uit benchmarklanden.

Bovenstaande wijzigingen werden geïntroduceerd in de betalingsbalans en de nationale rekeningen vanaf datajaar 
2015, waardoor beide statistieken methodologisch coherent zijn vanaf dat jaar. Wat de periode 2009-2014 betreft, 
werden de wijzigingen enkel geretropoleerd in de nationale rekeningen. 

De CIF/FOB-correctie zelf heeft geen impact op het saldo van de totale in- en uitvoer van goederen en diensten. 
Het is een loutere verschuiving van het nettosaldo van de goederen naar de diensten, aangezien de kosten voor 
transport en verzekeringen nu uit het goederenverkeer geëlimineerd worden (positieve impact op het nettosaldo 
goederen) en aan het dienstenverkeer worden toegevoegd (negatieve impact op het nettosaldo diensten). 

De omzetting van de in- en uitvoer van goederen van factuurwaarde naar CIF- respectievelijk FOB-waarde heeft 
wel een negatieve impact op het nettosaldo van de goederen (en dus ook op het totale saldo van goederen en 
diensten). 
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3.3.3 Andere wijzigingen

Impact op het bbp 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen +774 +1 095 +3 410 +4 004 +6 305
In % bbp +0,4 % +0,4 % +0,8 % +0,9 % +1,4 %

Naast de CIF/FOB-correctie en de methodologische wijziging voor de raming van de in- en uitvoer van goederen 
door niet-residenten, hebben ook andere wijzigingen een impact op de handelsbalans. 

De in- en uitvoer van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) werd herzien, naar 
aanleiding van de nieuwe interestmatrix (zie punt 2.8).

De uitvoer van diensten is opgehoogd voor de diensten verstrekt door bestuurders ingezeten in België, die hun 
bestuursactiviteit uitvoeren in een niet-ingezeten onderneming (zie punt 2.1). 

De implementatie van een nieuwe raming voor de in- en uitvoer van reisverkeer op de betalingsbalans, en 
ook de aankopen via internet bij niet-ingezeten tegenpartijen, beide gebaseerd op informatie van debet- en 
creditcardbetalingen (zie punt 3.1), hebben de laatste jaren een aanzienlijke invloed op het nettosaldo van 
goederen en diensten.
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4. Herziening – deflatoren

De volumegroei van de toegevoegde waarde wordt berekend via de techniek van de dubbele deflatie. Deze 
methode, die door Eurostat is opgelegd via het ESR 2010, bestaat erin dat de toegevoegde waarde in volume 
niet rechtstreeks berekend wordt uit de toegevoegde waarde in lopende prijzen maar door het verschil te 
maken tussen de productie in volume en het intermediair verbruik in volume. Om de ramingen van productie en 
intermediair verbruik te zuiveren voor prijseffecten worden per bedrijfstak deflatoren van de productie en van het 
intermediair verbruik bepaald. Bij de berekening van de deflatoren per bedrijfstak wordt een wegingsschema, dat 
de samenstelling van enerzijds de productie en anderzijds het intermediair verbruik naar producten weergeeft, 
gecombineerd met prijsinformatie voor de diverse producten. Langs productiezijde wordt in hoofdzaak rekening 
gehouden met de producentenprijsindexen (PPI) afkomstig van STATBEL, voor het intermediair verbruik 
wordt naast de producentenprijsindexen, ook rekening gehouden met de invoerprijzen van de goederen. Als 
wegingsschema worden de gedetailleerde aanbod- en gebruikstabellen gebruikt.

Naar aanleiding van de occasionele revisie is een benchmarkingoefening uitgevoerd van de ontwikkelingen van 
de Belgische producentenprijzen en deflatoren van de productie ten opzichte van de ontwikkelingen daarvan 
in de buurlanden. Op basis van de uitkomst daarvan is beslist om de reeksen vanaf 1995 aan te passen in elf 
bedrijfstakken van de industrie en in zes bedrijfstakken van de marktdiensten. In de industrie zorgen de correcties 
voor een betere afstemming van de deflatoren van de productie op de producentenprijzen van het hoofdproduct 
van de betrokken bedrijfstakken, waarbij de graad van homogeniteit van de productie van de bedrijfstakken mee 
in aanmerking werd genomen. Vervolgens zijn ook de deflatoren van het intermediair verbruik aangepast rekening 
houdend met redelijke hypotheses over de stabiliteit van de productieprocessen. In de marktdiensten werden 
de deflatoren voornamelijk aangepast omwille van verbeteringen van specifieke prijsevoluties die voor België, in 
vergelijking met de geregistreerde prijsevoluties in de buurlanden, als afwijkend werden beschouwd. Daarnaast is 
de deflator van de menselijke gezondheid (gezondheidszorg) over de gehele periode herzien.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bedrijfstakken waarvoor de deflatoren zijn gewijzigd.

C10-12 Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten

C13-15 Vervaardiging van textiel, kleding en leer

C17 Vervaardiging van papier en papierwaren

C18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

C19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten

C20 Vervaardiging van chemische producten

C24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm

C25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

C26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

C29 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers

C30 Vervaardiging van andere transportmiddelen

G46 Groothandel en handelsbemiddeling

G47 Detailhandel

M73 Reclamewezen en marktonderzoek

N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

Q86 Sport, ontspanning en recreatie

R93 Reparatie van computers en consumentenartikelen

S95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

Gezien het grote belang van het gewicht van de industrietakken waarin aanpassingen zijn doorgevoerd, is de 
totale deflator van de industrie opwaarts herzien; de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 1995-2015 is nu 
nul (0,0 %), tegen -0,5 % voorheen. In de bedrijfstakken van de marktdiensten werd de jaarlijkse groei van 
de deflator over de periode 1995-2015, neerwaarts herzien van 1,9 % naar 1,7%. In de gezondheidszorg is de 
gemiddelde jaarlijkse groei van de deflator verlaagd van 2,9 % naar 2,1%. Over het geheel genomen hebben de 
herzieningen van de deflatoren van de industrie en de diensten echter slechts een beperkte invloed op de deflator 
van de toegevoegde waarde van de gehele economie, waarvan de gemiddelde groei in de periode 1995-2015 
onveranderd is gebleven op ongeveer 1,5 %.
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5. Herziening – inkomen uit vermogen en overige overdrachten

De in dit hoofdstuk 5 vermelde herzieningspunten hebben geen invloed op het bbp. Ze kunnen daarentegen 
wel een impact hebben op de bestedingen en de middelen van de institutionele sectoren, en bijgevolg op het 
vorderingenoverschot of -tekort dat ze genereren. Voor zover de bedoelde transacties betrekking hebben op 
inkomensstromen tussen België en de rest van de wereld, kan ook de meting van het bruto nationaal inkomen (bni) 
worden beïnvloed. 

5.1 Inkomens uit interesten

Impact op het bni 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 +1 015 +274 -690
In % van het bni 0,0 % 0,0 % +0,2 % +0,1 % -0,2 %

De raming van de inkomens uit interesten die door elke institutionele sector worden betaald en ontvangen werd 
methodologisch niet aangepast. 

In het algemeen worden de intereststromen geraamd door financiële uitstaande bedragen te combineren met de 
rentevoeten, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde restricties wanneer directe gegevens over specifieke 
intereststromen gekend zijn. Alle berekeningen en reconciliaties worden uitgevoerd in een "interestenmatrix" 
waarmee de interestenstromen tussen de verschillende institutionele sectoren kunnen worden geraamd.

Ten eerste werden de rentevoeten die gebruikt worden voor de opstelling van deze interestenmatrix geanalyseerd. 

Ten tweede werd de keuze van de rentevoeten op het niveau van de tegenpartijen van de activa en passiva van de 
overheid verfijnd. Het gebruik van die nieuwe rentevoeten leidt tot resultaten die meer in overeenstemming zijn met 
de totale door de overheid betaalde en ontvangen interesten die als restricties worden opgelegd in de matrix. Dit 
faciliteert het proces om de interestenmatrix in evenwicht te brengen, wat ook zorgt voor een betere kwaliteit van 
de resultaten op het niveau van alle institutionele sectoren.

Ten derde werden de uitstaande bedragen van financiële activa en passiva van het buitenland herzien naar 
aanleiding van de harmonisering van de financiële nationale rekeningen en de internationale investeringspositie. 
Dit heeft geleid tot herzieningen van de uitstaande bedragen die in de berekeningen van de matrix worden 
opgenomen.

Tot slot werden de interestenstromen van bepaalde institutionele sectoren waarvoor restricties zijn opgelegd in de 
matrixberekeningen herzien voor een langere periode. Dit is het geval voor sommige financiële sub-sectoren en 
voor de overheid. 
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5.2 Dividenden

Impact op het bni 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 -343 +212 -71
In % van het bni 0,0 % 0,0 % -0 ,1 % +0,0 % -0,1 %

De dividendstromen tussen de verschillende institutionele sectoren, en de daarbij voortvloeiende dividendmatrix1, 
werden herzien voor de periode 2009-2017 omwille van (a) de harmonisatie met de betalingsbalans voor de jaren 
2009-2013 en (b) nieuwe methodologische aanpassingen voor het geheel van de periode. 

a) Ten eerste werden twee methodologische herzieningen die al vanaf 2014 in het kader van de harmonisering met
de betalingsbalans werden uitgevoerd, doorgetrokken naar de periode 2009-2013:

 � de uitgekeerde dividenden werden niet langer geprorateerd indien de jaarrekening niet afsluit op 31 
december van het kalenderjaar. Ze werden daarentegen integraal toegewezen aan de periode waarin de 
algemene vergadering de jaarrekening en het voorgestelde dividend goedkeurt. Daarenboven werden de 
ontvangen dividenden van de buitenlandse directe investeringsmaatschappijen berekend volgens een 
andere rubriek uit de F13FDI-enquête van de betalingsbalans, een rubriek die beter overeenstemt met de 
registratie van de door de Belgische institutionele eenheden ontvangen dividenden;

 � de betaalde en ontvangen dividenden uit portefeuille-investeringen werden afgestemd op de nieuwe 
uitstaande bedragen van de Internationale Investeringspositie (IIP) van België. Bovendien werd bij de 
portefeuille-investeringen in het IIP het concept van "Third Party Holdings (TPH)2" geïntroduceerd, en op 
die nieuwe activa werden dividenden berekend en geïntegreerd.  

b) Daarenboven werden methodologische wijzigingen geïntroduceerd bij de raming van de ontvangen dividenden
van de binnenlandse financiële en niet-financiële sectoren. Voor bepaalde financiële sub-sectoren, zoals de
banken en de verzekeringsmaatschappijen, gebeurt de berekening van de ontvangen dividenden op basis
van exhaustieve data. Voor de andere financiële sub-sectoren en voor de niet-financiële sector worden
de ontvangen dividenden daarentegen berekend op basis van ratio's op de financiële inkomsten van de
vennootschappen. Die ratio's werden vanaf 2009 herzien aan de hand van enquêtegegevens, informatie over de
activa van de vennootschappen, en kwalitatieve controles van de jaarverslagen van de ondernemingen.
Daarnaast werd ook de definitie van het superdividend3 naar alle financiële sectoren uitgebreid. Tot dusver
werden enkel de volledige jaarrekeningschema's van de niet-financiële en financiële vennootschappen
geanalyseerd. Door de uitbreiding kunnen nu ook voor banken en verzekeringsondernemingen superdividenden
worden geregistreerd. Ten slotte werden ook de dividenden gegenereerd door ondergrondse activiteiten herzien
naar aanleiding van de herziening van het inkomen uit zwartwerk (zie punt 6.2). Die laatste dividenden worden
integraal uitgekeerd aan de sector van de huishoudens.

1 De dividendmatrix groepeert het geheel van de dividendstromen tussen de diverse institutionele sectoren (vennootschappen, overheid, huishoudens, izw's ten behoeve 
van huishoudens en de rest van de wereld). In de dividendmatrix worden alle ontvangen en betaalde dividenden van de institutionele sectoren met elkaar geconfronteerd. 
Aangezien de ramingsmethoden en bronnen verschillen afhankelijk van de sector, is de matrix bij de initiële integratie van alle stromen niet in evenwicht. De sector van 
de huishoudens wordt geraamd als het saldo van alle binnen- en buitenlandse stromen en is dus de evenwichtsvariabele van de matrix.

2 De TPH vertegenwoordigen andere beleggingen door niet-financiële vennootschappen en huishoudens in effecten die door niet-ingezetenen worden uitgegeven en 
buiten België maar in het eurogebied worden aangehouden. Voor meer informatie over alle wijzigingen aan de IIP: https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/iip201709_n.pdf

3 Superdividenden zijn buitengewone dividenden die hoog zijn gezien het recente niveau van dividenden en bedrijfswinsten (ESR 2010, § 4.55). Superdividenden worden 
berekend op basis van de onttrekkingen aan het kapitaal en/of de reserves die een onderneming bij haar resultaatverwerking uitvoert. Voor de ondernemingen die binnen 
de overheidsperimeter vallen, gelden specifieke regels die opgelegd zijn door het ESR 2010 en de Manual on Government Deficit and Debt.
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5.3 Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen

Impact op het bni 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 +6 985 +3 060 -114
In % van het bni 0,0 % 0,0 % +1,7 % +0,7 % 0,0 %

Tot nu toe worden enkel de inkomens uit de rechtstreeks aangehouden participaties geregistreerd. De inkomsten 
uit indirecte deelnemingen zijn vanaf heden ook opgenomen.

Volgens de ESR-methodologie moeten zowel de werkelijke uitgekeerde winsten als de herbelegde winsten 
geregistreerd worden als een inkomen. De uitgekeerde winsten of dividenden worden opgenomen onder de 
variabele D.421 en de herbelegde winsten worden geregistreerd onder D.43. De geherinvesteerde winsten zijn 
een afgeleide van twee concepten, namelijk de courante winst van de onderneming min de betaalde dividenden. In 
België wordt er voor de courante winst gebruik gemaakt van het concept Current Operating Profit (COP), waarbij 
het resultaat van de onderneming na belastingen gecorrigeerd wordt voor uitzonderlijke opbrengsten en kosten. 
Het COP-concept werd in de nationale rekeningen reeds toegepast vanaf het datajaar 2013; het gebruik ervan 
is nu geretropoleerd to in 2009. De definitie is geharmoniseerd met de COP-definitie van de betalingsbalans en 
wordt gebruikt voor de berekening van het courante resultaat van de buitenlandse en Belgische directe en indirecte 
investeringsmaatschappijen.

Om als directe investeringsmaatschappij te worden beschouwd, moet de directe investeerder over minimaal  
10 % van de aandelen of stemrechten beschikken. Deze buitenlandse directe investeringsrelatie kan zelf direct 
zijn of het gevolg zijn van een eigendomsstructuur. Deelnemingen kunnen ook indirect zijn: dit zijn deelnemingen 
waarover een Belgische of buitenlandse moeder indirect controle heeft van een onderneming via één of meerdere 
dochterondernemingen. Tot dusver behoorden echter enkel direct aangehouden investeringsmaatschappijen tot de 
populatie van buitenlandse directe investeerders (FDI). De indirecte relaties werden niet in aanmerking genomen 
bij de berekening van de geherinvesteerde winsten, hoewel ze een aanzienlijke impact kunnen hebben op het 
inkomenssaldo van België ten opzichte van het buitenland.

Die indirecte participaties werden dus geanalyseerd aan de hand van de FDI-gegevensbank van de externe 
statistieken van de NBB, die diverse enquêtes over de directe-investeringsmaatschappijen organiseert. De 
gegevens van de jaarrekeningen (individueel en geconsolideerd) werden ook geanalyseerd teneinde een volledig 
overzicht te krijgen van de participaties (direct en indirect) van de in België gevestigde multinationals. De analyse 
werd uitgevoerd voor 60 multinationale groepen voor de jaren 2009-2017. 

Er werden twee methodologieën ontwikkeld voor de verwerking van de indirecte participaties in de 
geherinvesteerde winsten (D.43) van België:

 � Voor de multinationale ondernemingen met hoofdkantoor in België werd gebruik gemaakt van de 
geconsolideerde jaarrekeningen van de Belgische groepen die bij de balanscentrale van de Bank worden 
neergelegd. In combinatie met de individuele jaarrekeningen van de Belgische moedermaatschappij 
en haar dochterondernemingen werd het aandeel van het buitenland in de totale groepswinst bepaald. 
Voor deze Accounting Consolidation Method (ACM) werden de geherinvesteerde winsten bijgevolg 
berekend op het niveau van de hele groep en niet, zoals vroeger, per individuele entiteit. Het gaat om 
een top-downbenadering waarbij de totale groepswinst verdeeld wordt over de Belgische en buitenlandse 
eenheden. De geconsolideerde jaarrekeningen zijn, vanwege de complexiteit en de omvang van sommige 
groepen, de beste bronnen om de volledige groepswinst af te leiden. De groepsstructuur werd in kaart 
gebracht via de lijst van deelnemingen die beschikbaar is via de jaarrekeningen van de Belgische 
groepsleden en via de FDI-enquêtes. Dit maakte het mogelijk om de binnen- en buitenlandse stromen van 
elkaar te onderscheiden. De ACM-methode werd toegepast op twaalf Belgische multinationale groepen. 
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1 De geherinvesteerde winsten stromen door in verhouding tot het controlepercentage van de buitenlandse moeder in de Belgische tussenvennootschap. Bedraagt het 
controlepercentage 100 %, dan stromen de ontvangen geherinvesteerde winsten dus integraal door.
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 � Voor multinationale groepen met participaties in België, maar waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in het 
buitenland, werd de Statistical Consolidation Method (SCM) toegepast. Net zoals bij de ACM-methode 
werd de volledige groepsstructuur in kaart gebracht via de FDI-enquêtes en de individuele jaarrekeningen. 
Anders dan bij de ACM werden via de SCM-methode wel degelijk voor iedere groepsentiteit de COP en 
de D.43 berekend en werden deze stromen via de investeringsketen geaggregeerd in verhouding tot het 
directe investeringspercentage. De SCM-methode volgt met andere woorden een bottom-up benadering 
waarbij alle Belgische en buitenlandse winsten uiteindelijk geaggregeerd worden bij de Belgische 
of buitenlandse moedervennootschap. Deze methode werd toegepast voor de in België gevestigde 
buitenlandse multinationale groepen en voor enkele kleinere Belgische multinationals waarvoor we over 
betrouwbare gegevens afkomstig van de FDI-enquête beschikken. Een samenwerking met de FDI-afdeling 
van de externe statistieken werd opgestart met als doel om ook voor de twaalf Belgische multinationals, 
waarvoor we momenteel de ACM toepassen, meer en nauwkeuriger data te verkrijgen over de indirecte 
buitenlandse deelnemingen. Op die manier kan er op termijn volledig worden overgeschakeld naar de 
Statistical Consolidation Method (SCM).

De integratie van deze indirecte deelnemingen heeft een aanzienlijk effect op de geherinvesteerde winsten 
(D.43) van België, zowel aan de bestedings- als aan de middelenzijde. Door de integratie van de buitenlandse 
indirecte deelnemingen van Belgische multinationals zal de middelenstroom van de geherinvesteerde winsten 
fors stijgen of dalen, in functie van de winsten of verliezen van die buitenlandse dochterondernemingen. Voor de 
buitenlandse multinationals die in België participaties hebben, geldt precies hetzelfde. De gereserveerde winsten 
(verliezen) van Belgische indirecte deelnemingen van buitenlandse groepen stromen door naar de buitenlandse 
moederonderneming en verhogen (verlagen) daarbij de uitgekeerde geherinvesteerde winsten. Daarnaast zorgt de 
nieuwe berekeningswijze ervoor dat de door de Belgische "tussenvennootschappen" ontvangen geherinvesteerde 
winsten doorstromen naar de buitenlandse moederonderneming. Dergelijke doorstroomentiteiten zijn opgericht 
door een buitenlandse onderneming waarbij er bij de Belgische onderneming bepaalde buitenlandse participaties 
worden geplaatst. Bezit, bijvoorbeeld, een buitenlandse onderneming een Belgische holding met enkele 
buitenlandse participaties, dan stromen de op deze buitenlandse participaties ontvangen geherinvesteerde winsten 
integraal door naar het buitenland, waardoor ze geen impact hebben op het Belgisch inkomenssaldo1. Voorheen 
werd elke investeringsrelatie apart geregistreerd, waardoor de winsten of verliezen van dergelijke relaties bij de 
Belgische tussenholding werden geregistreerd. Aangezien België tal van dergelijke holdingstructuren telt, heeft 
deze nieuwe methodologie een significante impact op de geherinvesteerde winsten en op het inkomenssaldo ten 
opzichte van de rest van de wereld.



5.4 Inkomsten uit beleggingsfondsen

Impact op het bni 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 +2 -242 -277
In % van het bni 0,0 % 0,0 % +0,0 % -0,1 % -0,1 %

Volgens het ESR 2010 moeten alle inkomsten uit beleggingsfondsen (ongeacht de aard ervan, interesten of 
dividenden) worden geregistreerd alsof ze rechtstreeks en integraal aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 
onder één enkele rubriek van inkomsten uit vermogen D.443 "Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan 
aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen". Die rubriek onderscheidt evenwel de inkomsten die werkelijk 
worden verdeeld (dividenden) van de inkomsten die worden gekapitaliseerd (niet-uitgekeerde winsten):

 � de dividenden die worden toegerekend aan aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen (D.4431);
 � de ingehouden winsten die worden toegerekend aan aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen 

(D.4432).

De opsplitsing tussen de uitgekeerde inkomsten (D.4431) en de gekapitaliseerde inkomsten (D.4432) werd 
verbeterd aan de hand van de gedetailleerde gegevens van de Central Security Data Base (CSDB) van de 
Europese Centrale Bank die sinds 2013 werd aangevuld met de Processor for Investment Series Management 
(PRISM)-gegevens van de betalingsbalans. Deze gegevens maken het immers mogelijk om de beleggingsfondsen 
onder te verdelen volgens hun type (uitkering of kapitalisatie) en hun aandeelhouders (institutionele sectoren). 
Dankzij de kruising van die informatie werd een specifieke ratio uitkering/kapitalisatie voor elke aanhoudende 
sector berekend.

De herziening van de totale bedragen waarop de nieuwe verdeelsleutels van toepassing zijn, was beperkt, met 
uitzondering van de meer recente jaren waar ook lopende herzieningen een invloed hebben.
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5.5 Overdrachten in verband met de grensarbeiders

Impact op het bni 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen +95 +220 +409 +452 +652
In % van het bni +0,0 % +0,1 % +2,0 % +0,9 % -0,1 %

Volgens het ESR 2010 wordt het lokale personeel dat voor buitenlandse ambassades of internationale organisaties 
werkt als grensarbeiders beschouwd.

De lonen van het lokale personeel van de Belgische ambassades in het buitenland werden toegevoegd aan de 
lonen van de inkomende grensarbeiders. De bedragen werden verkregen via de FOD Buitenlandse Zaken. De 
lonen van de uitgaande grensarbeiders werden aangevuld met de lonen van het personeel dat in België verblijft 
en voor buitenlandse ambassades werkt. Die bedragen werden geraamd op basis van de gegevens afkomstig van 
de RSZ. Bovendien werden de lonen van het personeel dat werkt voor andere internationale organisaties dan de 
Europese instellingen en de NAVO/SHAPE geraamd en toegevoegd aan de bestaande bedragen.

Daarnaast werden de betaalde belastingen en ontvangen sociale uitkeringen uit het buitenland geraamd voor de 
ingezeten grensarbeiders die in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg) zijn tewerkgesteld. 
De bedragen werden berekend op basis van informatie uit de nationale rekeningen of de betalingsbalans van die 
vier landen.
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5.6 Grensoverschrijdende pensioenfondsen

Impact op het bni 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 0 0 -12 -18
In % van het bni 0,0% 0,0% 0,0% -0,0% -0,0%

Vanaf 2016 registreren de nationale rekeningen bijkomende overdrachten voor pensioenfondsen die in België 
gevestigd zijn en die niet-residente aangeslotenen hebben. Enkele grote internationale groepen hebben immers 
in België pensioenfondsen opgericht waarin pensioenverplichtingen van werknemers van niet-residente bedrijven 
werden opgenomen. 

Bijgevolg werden de volgende transacties geregistreerd in de rekeningen:

 � investeringsinkomens te betalen op pensioenrechten door de in België gevestigde pensioenfondsen aan 
het buitenland;

 � sociale bijdragen betaald door het buitenland aan de sector van de ingezeten pensioenfondsen;
 � sociale uitkeringen betaald door die pensioenfondsen aan het buitenland;
 � correctie voor mutaties in pensioenrechten van het buitenland (van huishoudens) op ingezeten 

pensioenfondsen.

De hierboven genoemde bedragen zijn afkomstig van de resultatenrekeningen en balansen van de 
grensoverschrijdende pensioenfondsen die in België gevestigd zijn.
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6. Herziening – arbeidsmarkt

6.1 Werkgelegenheid

Impact op het aantal werknemers 1995 2005 2015 2016 2017
In duizenden personen +0,9 +18,0 +15,5 +15,2 +27,3
In % van het aantal werknemers +0,0 % +0,5 % +0,4 % +0,4 % +0,7 %

Binnenlandse werkgelegenheid

In de nationale rekeningen wordt de nationale werkgelegenheid berekend als de som van de binnenlandse 
werkgelegenheid en de grensarbeiders. De binnenlandse werkgelegenheid op haar beurt is de som van de 
loontrekkende en zelfstandige werkgelegenheid. De raming voor een definitief jaar is voornamelijk gebaseerd 
op de administratieve gegevens van de RSZ voor de loontrekkenden en van het RSVZ voor de zelfstandigen. 
Aangezien een persoon slechts één keer mag worden geteld, moeten er correcties worden aangebracht om 
dubbeltellingen te vermijden voor personen die zowel een loontrekkende als een zelfstandige activiteit hebben.

Die correcties voor dubbeltellingen worden uitgevoerd op basis van informatie uit het datawarehouse "Arbeidsmarkt 
en sociale bescherming" van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Naar aanleiding van deze 
occasionele herziening werden nauwkeuriger en gedetailleerdere gegevens verkregen van de Kruispuntbank, 
waardoor die correcties konden worden verfijnd. Dankzij die nieuwe gegevens kon de loontrekkende 
werkgelegenheid worden gecorrigeerd in de bedrijfstak die overeenstemt met het bijberoep van de werknemer. 

Overeenkomstig de voorschriften van het ESR 2010 wordt de op basis van administratieve bronnen geraamde 
werkgelegenheid van loontrekkenden vermeerderd met een raming van het aantal zwartwerkers. Die correctie 
bestond al in de rekeningen die tot op heden gepubliceerd werden maar, ter gelegenheid van de occasionele 
revisie, werd de ramingsmethode aangepast vanaf 2002 als gevolg van de herziening van de inkomens uit 
zwartwerk (zie punt 6.2).

Daarnaast schrijft het ESR 2010 voor dat het nationaal diplomatiek personeel dat in het buitenland werkt, 
moet worden opgenomen in de binnenlandse loontrekkende werkgelegenheid. Die personeelscategorie van 
de Belgische ambassades in het buitenland is niet opgenomen in de gebruikte administratieve bronnen. Ter 
gelegenheid van de occasionele herziening werd dit personeel toegevoegd aan het aantal loontrekkenden. De 
basisgegevens hiervoor werden verstrekt door de FOD Buitenlandse Zaken.

Tot slot werd de opsplitsing van de loontrekkende werkgelegenheid per institutionele sector aangepast in functie 
van de hersectorisatie van sommige eenheden. Het opmerkelijkste voorbeeld betreft de herclassificatie van Infrabel 
naar de overheidssector vanaf 2014 (zie punt 7.2.3). 

Nationale werkgelegenheid

Volgens het ESR 2010 wordt het lokale personeel dat voor buitenlandse ambassades of internationale instellingen 
werkt als grensarbeiders beschouwd. 

Naar aanleiding van deze occasionele herziening werd het lokale personeel van de Belgische ambassades 
in het buitenland toegevoegd aan de inkomende grensarbeiders op basis van de gegevens van de FOD 
Buitenlandse Zaken. Op dezelfde wijze werd het aantal uitgaande grensarbeiders aangevuld met het lokale 
personeel van de buitenlandse ambassades gevestigd in België op basis van de beschikbare RSZ-gegevens. 
Die gegevens zijn een aanvulling op de al in aanmerking genomen werknemers die in de buurlanden wonen 
en in België werken (inkomende grensarbeiders), de werknemers die in België wonen en in de buurlanden 
werken (uitgaande grensarbeiders) en het personeel tewerkgesteld bij de internationale instellingen gevestigd op 
Belgisch grondgebied. Voor die laatste groep werknemers werd vanaf 2016 een beroep gedaan op een nieuwe 
informatiebron, namelijk de gegevens verzameld door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).
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6.2 Beloning van loontrekkenden

Impact op de loonmassa 1995 2005 2015 2016 2017
In € miljoen 0 +1 132 +1 568 +1 721 +2 226
In % van de loonmassa 0,0 % +0,7 % +0,8 % +0,8 % +1,0 %

De beloning van werknemers wordt voornamelijk geraamd op basis van twee administratieve bronnen, nl. 
de statistieken van de RSZ en de sociale balansen van ondernemingen. Daaraan worden enkele correcties 
toegevoegd om tot een exhaustieve raming van de beloning van werknemers te komen, overeenkomstig de 
vereisten van het ESR 2010.

Een eerste correctie heeft tot doel de beloning van het zwartwerk in de private sector te ramen. De zwarte 
economie is immers niet opgenomen in de administratieve bronnen omdat ze voortvloeit uit verborgen activiteiten 
of wordt gerealiseerd door clandestiene ondernemingen. Bij de overgang naar het ESR2010 in 2014 werden 
nieuwe ophogingscoëfficiënten voor de via zwartwerk gerealiseerde toegevoegde waarde bepaald zonder dat dit 
op overeenkomstige wijze tot uiting kwam in de ramingen van de zwarte lonen (en de werkgelegenheid). 

De nieuwe ramingsmethode van de beloning van zwartwerk is gebaseerd op de ophogingscoëfficiënten 
voor de toegevoegde waarde, ermee rekening houdend dat, juist door de definitie van zwartwerk, er geen 
werkgeversbijdragen of bedrijfsvoorheffing worden betaald. Ze impliceert een opwaartse herziening van de 
beloning van de werknemers, en meer in het bijzonder van de component "brutolonen" vanaf 2002, en dit vnl. in de 
bedrijfstakken van de bouw, de horeca, de handel en de herstellingen.

Daarnaast werd de samenstelling van de lonen per bedrijfstak en per institutionele sector aangepast aan de 
classificatiewijzigingen van bepaalde eenheden, zoals de hersectorisatie van Infrabel naar de overheidssector 
vanaf 2014 (zie punt 7.2.3) en de nieuwe institutionele classificatie van de instellingen zonder winstoogmerk (izw's) 
(zie punt 2.6).

Tot slot werd de uitsplitsing van de beloning van werknemers in haar verschillende componenten (brutolonen 
en sociale premies) ook aangepast om rekening te houden met nieuwe gegevens m.b.t. de werkelijke sociale 
premies ten laste van de werkgevers vanaf 1995 (op basis van gegevens van de overheid) en de toegerekende 
sociale premies ten laste van de werkgevers vanaf 2009 voor de gehele economie (op basis van informatie uit de 
vierjaarlijkse enquête naar de arbeidskosten van 2016). Hierdoor werd het aandeel van de sociale premies vanaf 
2010 neerwaarts herzien.
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6.3 Arbeidsvolume

Impact op het arbeidsvolume 1995 2005 2015 2016 2017
In miljoenen uren nd +80,5 +157,0 +152,5 +180,2
In % van het arbeidsvolume nd +1,2 % +2,2 % +2,1 % +2,5 %

Loontrekkenden

Het arbeidsvolume van de loontrekkenden wordt herzien door wijzigingen bij de raming van het aantal 
loontrekkenden en het gemiddelde aantal gewerkte uren per werknemer.

De eigenlijke ramingsmethode voor het arbeidsvolume van de loontrekkenden op zich werd niet herzien.  Wel 
biedt deze occasionele revisie de gelegenheid om de raming van het gemiddelde aantal gewerkte uren van de 
werknemers per kwartaal te verfijnen en dit op twee gebieden. Enerzijds worden de administratieve gegevens 
van de RSZ over het aantal voltijdse en deeltijdse loontrekkenden - het vertrekpunt voor het berekenen van het 
gemiddelde aantal gewerkte uren voor deze categorieën werknemers - voortaan uitgedrukt als gemiddelden 
per kwartaal in plaats van op het einde van het kwartaal. Anderzijds, wetende dat voor de raming van het aantal 
gewerkte uren per loontrekkende bij de overheidssector de inputgegevens niet volledig zijn (de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten worden niet in aanmerking genomen), worden de gemiddelde uren per kwartaal 
enkel nog berekend voor de overheidssector als geheel en niet langer per deelsector van de overheid. 

Zelfstandigen 

Het arbeidsvolume van de zelfstandigen wordt geraamd via een indirecte methode gebaseerd op informatie die 
voortvloeit uit de enquête naar de arbeidskrachten. Dankzij die enquête kunnen coëfficiënten m.b.t. het gemiddeld 
aantal gewerkte uren door een zelfstandige t.o.v. die door een loontrekkende worden geraamd.

Ter gelegenheid van de methodologische revisie werd het detailniveau waarop de enquête gebruikt wordt, 
herzien.  De bovenvermelde coëfficiënten per bedrijfstak worden voortaan opgesteld op het detailniveau van 38 
bedrijfstakken (A38-nomenclatuur) en dus op een geaggregeerder niveau dan voorheen. Dat komt de kwaliteit van 
de coëfficiënten ten goede. 
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7. Herziening – overheidsrekeningen

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

7.1.1 Groenestroomcertificaten

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 groenestroomproducenten1. 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 
2010 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. 

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 

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 2010, § 1.72 en 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.

34



leiden in het ESR 2010 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.

 ◦ 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.

Groenestroomproducenten Overheden

Uitgaven Ontvangsten

Activa Passiva

Subsidie = +7000 Subsidie = +7000

Uitgaven Ontvangsten

Activa Passiva

Te ontvangen
subsidie = +7000

Te betalen
subsidie = +7000

Vorderingensaldo = 7000 Vorderingensaldo = -7000

Groenestroomproducenten Overheden

Uitgaven Ontvangsten

Activa Passiva

Kas = +7000

Te ontvangen
subsidie = -7000

Te betalen
subsidie = -7000

Voorafbetaalde
belasting = +7000

Uitgaven Ontvangsten

Activa Passiva

Uitgaven Ontvangsten

Activa Passiva

Elektriciteitsleveranciers

Kas = -7000

Voorafbetaalde
belasting = +7000

Vorderingensaldo = 0 Vorderingensaldo = 0 Vorderingensaldo = 0

Overheden Elektriciteitsleveranciers

Uitgaven Ontvangsten

Activa Passiva

Belasting = +7000 Belasting = +7000

Uitgaven Ontvangsten

Activa Passiva

Voorafbetaalde
belastingen = -7000

Voorafbetaalde
belastingen = -7000

Vorderingensaldo = +7000 Vorderingensaldo = -7000
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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.

7.1.1.1 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. 

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 

GRAFIEK A OVERZICHT VAN DE IMPACT VAN DE WAALSE GSC’S OP DE OVERHEIDSREKENINGEN 
(in € miljoen)

Bron: INR.
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de verrekening via de toeslag op de transmissietarieven over een langere periode werd gespreid. Die operaties 
hebben direct of indirect 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 A AANGEREKENDE INVESTERINGSBIJDRAGEN IN HET KADER VAN HET QUALIWATT-SYSTEEM
(in € miljoen)

2014 2015 2016 2017 2018
Investeringsbijdragent 0,8 3,7 7,2 10,7 14,5

Bron: INR.

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

Investeringsbijdragen Financiering via distributietarief Financiering via Vlaamse 
begroting

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 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.

Bron: INR.

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

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

Financiering via energieheffing

Belasting via inleveringsquota

Belasting op het distributietarief

Subsidie

Bijkomende overheidsschuldImpact op het saldo

Openstaande verplichtingen

38



7.1.1.3 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 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).

7.1.1.4 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.

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

Bron: INR.
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7.1.2 Sociale-Maribelsubsidies - lagere overheid

In het verleden waren geen gegevens beschikbaar om het exacte aandeel te kennen van de sociale Maribel die 
aan de lagere overheid (S.1313) werd betaald en 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 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.

7.1.3 Uitgaven voor gezondheidszorg van het RIZIV

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.

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

Bron: INR.
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7.2 Wijzigingen met een weerslag op het niveau van de ontvangsten en uitgaven 
(maar niet op het saldo)

7.2.1 Btw op elektronische diensten (overgangsperiode 2015-2018)

Dit herzieningselement betreft 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. 

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 dewelke 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 beperkt opwaarts effect op het bbp et het bni.

7.2.2 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 
RSZ 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 sociale-
Maribelvermindering 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.

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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Alle werkgevers van de sectoren die in aanmerking komen voor de sociale Maribel kunnen de financiering van 
een 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.

7.2.3 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. 

De occasionele herziening in 2019 werd gebruikt om de wijzigingen in verband met de herclassificatie van Infrabel 
over de periode 2014-2018 correct te integreren in het geheel van de nationale rekeningen. 

7.2.4 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.
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7.2.5 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.
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7.3 Wijzigingen met een weerslag op de uitsplitsing van de ontvangsten en uitgaven (niet op 
hun niveau)

7.3.1 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 van Eurostat 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.

Overeenkomstig de paragrafen 4.27 en 4.165, punt j) van het ESR 2010 en de aanbeveling van de bni-
deskundigengroep 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 btw-
ontvangsten 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). 

7.3.2 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 2010 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). 
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7.3.3 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 stelt bovendien: "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."

Om te voldoen aan de vereisten van het ESR 2010 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. 

7.3.4 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).
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8. Becijferde impact van de revisies

8.1 Referentiejaar 2015

TABEL 1 EFFECT VAN DE HERZIENINGEN OP HET BBP
(2015, in € miljoen, lopende prijzen)

naar niveau in % bbp vóór 
herziening

Bestuurders van vennootschappen +1 792 +0,4 %

Woondiensten +799 +0,2 %

Verzekeringsdiensten +1 812 +0,4 %

Diensten van ziekenhuizen -467 -0,1 %

O&O -296 -0,1 %

Test markt/niet-markt -466 -0,1 %

Elektriciteitsproductie door de huishoudens +557 +0,1 %

IGDFI +796 +0,2 %

Sectoriële herklassering van Infrabel +619 +0,2 %

Andere herzieningen van de toegevoegde waarde -614 -0,1 %

Saldo belastingen en subsidies op productie en invoer +1 160 +0,3 %

Totaal +5 691 +1,4 %

Bron: INR.

TABEL 2 HERZIENING VAN DE BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE INSTITUTIONELE SECTOREN
(2015, in € miljoen, lopende prijzen)

Herziening Aandeel in het bbp

Vóór 
herziening 

(sept. 2018)

naar niveau in % van het 
aggregaat 

vóór 
herziening

Na 
herziening 
(sept. 2019)

Vóór 
herziening 

(sept. 2018)

Na 
herziening 
(sept. 2019)

Niet-financiële vennootschappen (S.11) 227 656 -2 342 -1,0 % 225 315 55,4 % 54,1 %

Financiële instellingen (S.12) 22 653 +1 544 +6,8 % 24 197 5,5 % 5,8 %

Overheid (S.13) 59 762 +1 456 +2,4 % 61 218 14,5 % 14,7 %

Huishoudens (S.14) 54 528 +4 701 +8,6 % 59 229 13,3 % 14,2 %

Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 
huishoudens (S.15) 3 508 -164 -4,7 % 3 344 0,9 % 0,8 %

Geheel van de institutionele sectoren 368 107 +5 195 +1,4 % 373 302 89,6 % 89,6 %

Saldo van productgebonden belastingen en 
subsidies 42 904 +496 +1,2 % 43 400 10,4 % 10,4 %

Bruto binnenlands product 411 010 +5 691 +1,4 % 416 701 100,0 % 100,0 %

Bron: INR.
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TABEL 3 HERZIENING VAN DE BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE PER BEDRIJFSTAK 
(2015, in € miljoen, lopende prijzen)

Herziening Aandeel in het bbp

Vóór 
herziening 

(sept. 2018)
naar niveau

in % van het 
aggregaat 

vóór 
herziening

Na 
herziening 
(sept. 2019)

Vóór 
herziening 

(sept. 2018)

Na 
herziening 
(sept. 2019)

Landbouw, bosbouw en visserij 2 873 -12 -0,4 % 2 860 0,8 % 0,8 %

Verwerkende, extractieve en overige 
nijverheid 61 584 +1 086 +1,8 % 62 671 16,7 % 16,8 %

Bouwnijverheid 19 682 -388 -2,0 % 19 294 5,3 % 5,2 %

Groot-  en detailhandel, vervoer, hotels en 
restaurants 72 429 +457 +0,6 % 72 886 19,7 % 19,5 %

Informatie en communicatie 15 196 +118 +0,8 % 15 314 4,1 % 4,1 %

Financiële activiteiten en verzekeringen 22 168 +1 523 +6,9 % 23 690 6,0 % 6,3 %

Exploitatie van en handel in onroerend goed 31 892 +1 930 +6,1 % 33 821 8,7 % 9,1 %

Vrije beroepen en wetenschappelijke en 
technische activiteiten; administratieve en 
ondersteunende diensten

52 097 +2 127 +4,1 % 54 224 14,2 % 14,5 %

Overheid, defensie, onderwijs, 
gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

81 861 -966 -1,2 % 80 895 22,2 % 21,7 %

Overige diensten 8 326 -679 -8,2 % 7 647 2,3 % 2,0 %

Totaal 368 107 +5 195 +1,4 % 373 302 100,0 % 100,0 %

Bron: INR.

TABEL 4 HERZIENING VAN DE AGGREGATEN IN DE BESTEDINGSOPTIEK
(2015, in € miljoen, lopende prijzen)

Herziening Aandeel in het bbp

Vóór 
herziening 

(sept. 2018)
naar niveau

in % van het 
aggregaat vóór 

herziening

Na herziening 
(sept. 2019)

Vóór 
herziening 

(sept. 2018)

Na herziening 
(sept. 2019)

Bruto binnenlands product 411 010 +5 691 +1,4 % 416 701 100,0 % 100,0 %

Consumptieve bestedingen 308 073 +4 262 +1,4 % 312 335 75,0 % 75,0 %

 Huishoudens 204 866 +4 661 +2,3 % 209 527 49,8 % 50,3 %

 Overheid 98 051 +354 +0,4 % 98 404 23,9 % 23,6 %

IZW t.b.v. huishoudens 5 156 -753 -14,6 % 4 403 1,3 % 1,1 %

Bruto-investeringen in vaste 
activa 94 980 +709 +0,7 % 95 689 23,1 % 23,0 %

 Huishoudens 23 363 -952 -4,1 % 22 411 5,7 % 5,4 %

 Vennootschappen 61 666 +889 +1,4 % 62 555 15,0 % 15,0 %

 Overheid 9 459 +928 +9,8 % 10 388 2,3 % 2,5 %

IZW t.b.v. huishoudens 492 -156 -31,7 % 336 0,1 % 0,1 %

Netto-uitvoer van goederen en 
diensten 5 864 +45 +0,8 % 5 909 1,4 % 1,4 %

 Uitvoer 332 094 -7 878 -2,4 % 324 216 80,8 % 77,8 %

 Invoer 326 230 -7 923 -2,4 % 318 307 79,4 % 76,4 %

Veranderingen in voorraden 2 094 +676 +32,3 % 2 769 0,5 % 0,7 %

Bron: INR.
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TABEL 5 HERZIENING VAN DE AGGREGATEN IN DE INKOMENSOPTIEK
(2015, in € miljoen, lopende prijzen)

Herziening Aandeel in het bbp

Vóór 
herziening 

(sept. 2018)
naar niveau

in % van het 
aggregaat vóór 

herziening

Na 
herziening 
(sept. 2019)

Vóór 
herziening 

(sept  2018)

Na 
herziening 
(sept. 2019)

Bruto binnenlands product 411 010 +5 691 +1,4 % 416 701 100,0 % 100,0 %

Beloningen van werknemers 206 560 +1 568 +0,8 % 208 128 50,3 % 49,9 %

Saldo belastingen en subsidies op 
productie en invoer 39 705 +418 +1,1 % 40 123 9,7 % 9,6 %

Bruto-exploitatieoverschot en bruto 
gemengd inkomen 164 745 +3 705 +2,2 % 168 451 40,1 % 40,4 %

Bron: INR.

TABEL 6 HERZIENING VAN DE SALDI VAN DE INSTITUTIONELE SECTOREN
(2015, lopende prijzen)

Vóór herziening 
(sept. 2018) Herziening Na herziening 

(sept. 2019)

in € miljoen

Geheel van de vennootschappen 5 209 +5 421 10 630

Niet-financiële vennootschappen -1 414 +4 948 3 534

 Financiële instellingen 6 623 +474 7 097

Overheid -10 076 +18 -10 058

Huishoudens 1 666 +3 470 5 136

IZW t.b.v. huishoudens 119 -5 114

Geheel van de institutionele sectoren -3 081 +8 904 5 823

in % van het bbp

Geheel van de vennootschappen 1,3 +1,3 2,6

Niet-financiële vennootschappen -0,3 +1,2 0,8

 Financiële instellingen 1,6 +0,1 1,7

Overheid -2,5 0,0 -2,4

Huishoudens 0,4 +0,8 1,2

IZW t.b.v. huishoudens 0,0 0,0 0,0

Geheel van de institutionele sectoren -0,7 +2,1 1,4

Bron: INR.
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TABEL 8 HERZIENING VAN DE BINNENLANDSE WERKGELEGENHEID
(2015, duizenden personen)

Herziening

Vóór herziening 
(sept. 2018) naar niveau

in % van het 
aggregaat vóór 

herziening

Na herziening 
(sept. 2019)

Loontrekkenden 3 835,6 +15,5 +0,4 % 3 851,1

Landbouw,bosbouw en visserij 22,7 +0,3 +1,3 % 23,0

Nijverheid en energie 526,0 +1,6 +0,3 % 527,6

 Bouwnijverheid 201,2 +5,0 +2,5 % 206,2

 (Markt)diensten 2 275,1 +5,4 +0,2 % 2 280,5

 Overheid 810,5 +3,3 +0,4 % 813,8

Zelfstandigen 765,1 +1,2 +0,2 % 766,3

Totaal 4 600,7 +16,7 +0,4 % 4 617,4

Bron: INR.

TABEL 7 HERZIENING VAN HET BRUTO NATIONAAL INKOMEN
(2015, in € miljoen, lopende prijzen)

Herziening

Vóór herziening 
(sept. 2018) naar niveau

in % van het 
aggregaat vóór 

herziening

Na herziening 
(sept. 2019)

Bruto binnenlands product 411 010 +5 691 +1,4 % 416 701

Saldo van de primaire inkomens met de rest van de 
wereld -2 234 +8 131 -364,0 % 5 897

 Netto1-beloning van werknemers 5 899 +409 +6,9 % 6 308

Betaalde belastingen minus ontvangen subsidies -907 -7 +0,7 % -913

 Netto1-inkomen uit vermogen -7 226 +7 729 -107,0 % 503

Bruto nationaal inkomen 408 777 +13 822 +3,4 % 422 599

Bron: INR.
1 "Netto" betekent dat het gaat om het verschil tussen het van de rest van de wereld ontvangen inkomen en het aan de rest van de wereld betaalde inkomen.
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8.2 Tijdreeksen 1995-2017
TABEL 9 EFFECT VAN DE OCCASIONELE HERZIENING VAN 2019 OP HET BBP

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bbp tegen lopende prijzen (in € miljoen)

Vóór herziening 211 616 215 942 225 969 234 490 244 226 258 222 265 788 275 065 282 637 298 711 311 481
Na herziening 210 489 214 287 224 102 232 624 242 308 256 376 264 335 273 256 281 200 296 820 310 038

 Verschil -1 127 -1 655 -1 867 -1 866 -1 918 -1 846 -1 453 -1 809 -1 436 -1 891 -1 443

Bbp-groei naar waarde (in %)

Vóór herziening 2,0 4,6 3,8 4,2 5,7 2,9 3,5 2,8 5,7 4,3
Na herziening 1,8 4,6 3,8 4,2 5,8 3,1 3,4 2,9 5,6 4,5

 Verschil -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,2

Bbp naar volume (in € miljoen1)

Vóór herziening 288 250 292 843 303 709 309 708 320 744 332 399 335 096 341 063 343 704 356 197 363 657
Na herziening 286 263 290 046 301 049 306 955 317 830 329 642 333 267 338 956 342 474 354 704 362 940

 Verschil -1 988 -2 798 -2 660 -2 753 -2 914 -2 756 -1 829 -2 107 -1 230 -1 493 -717

Bbp-groei naar volume (in %)

Vóór herziening 1,6 3,7 2,0 3,6 3,6 0,8 1,8 0,8 3,6 2,1
Na herziening 1,3 3,8 2,0 3,5 3,7 1,1 1,7 1,0 3,6 2,3

 Verschil -0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 -0,1 0,3 -0,1 0,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bbp tegen lopende prijzen (in € miljoen)
Vóór herziening 326 662 344 713 354 066 348 781 365 101 379 106 387 500 392 340 400 087 411 010 424 660 439 052
Na herziening 325 152 343 619 351 743 346 473 363 140 375 968 386 175 392 880 403 003 416 701 430 372 446 365

 Verschil -1 511 -1 094 -2 323 -2 308 -1 960 -3 138 -1 325 +540 +2 917 +5 691 +5 712 +7 313

Bbp-groei naar waarde (in %)
Vóór herziening 4,9 5,5 2,7 -1,5 4,7 3,8 2,2 1,2 2,0 2,7 3,3 3,4
Na herziening 4,9 5,7 2,4 -1,5 4,8 3,5 2,7 1,7 2,6 3,4 3,3 3,7

 Verschil 0,0 0,2 -0,3 0,0 0,1 -0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,0 0,3

Bbp naar volume (in € miljoen1)
Vóór herziening 372 770 385 627 388 647 379 890 390 315 397 334 398 267 399 067 404 074 411 010 417 129 424 190
Na herziening 372 203 385 889 387 613 379 781 390 659 397 278 400 215 402 053 408 400 416 701 422 998 431 307

 Verschil -567 +261 -1 034 -110 +343 -56 +1 948 +2 986 +4 326 +5 691 +5 869 +7 116

Bbp-groei naar volume (in %)
Vóór herziening 2,5 3,4 0,8 -2,3 2,7 1,8 0,2 0,2 1,3 1,7 1,5 1,7
Na herziening 2,6 3,7 0,4 -2,0 2,9 1,7 0,7 0,5 1,6 2,0 1,5 2,0

 Verschil 0,0 0,2 -0,3 0,2 0,1 -0,1 0,5 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3

Bron: INR.
1 Kettingeuro’s - Referentiejaar 2015.
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TABEL 10 EFFECT VAN DE OCCASIONELE HERZIENING VAN 2019 VOLGENS DE DRIE OPTIEKEN VAN HET BBP
(lopende prijzen, in € miljoen)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Productieoptiek
 Productie -998 -1 552 -1 550 -1 582 -1 515 -1 172 -1 151 -1 081 -1 304 -1 653 -691
 Intermediair verbruik (-) 289 266 357 441 450 692 643 949 643 546 975
 Toegevoegde waarde, totale economie -1 287 -1 818 -1 908 -2 023 -1 965 -1 864 -1 794 -2 030 -1 947 -2 199 -1 666

 Saldo van productgebonden belastingen en subsidies 160 163 41 157 47 18 341 221 511 308 223

 bbp -1 127 -1 655 -1 867 -1 866 -1 918 -1 846 -1 453 -1 809 -1 436 -1 891 -1 443

Uitgavenoptiek
 Consumptieve bestedingen van de overheid 115 102 47 165 242 40 -217 212 52 64 -362
 Consumptieve bestedingen van huishoudens en izw’s ten behoeve van 
 huishoudens -1 698 -2 009 -2 470 -2 160 -1 972 -1 987 -1 765 -1 972 -1 844 -2 522 -2 058

 Investeringen van vennootschappen 7 -59 -9 -21 -23 191 179 352 525 644 484
 Investeringen van de overheid -185 -201 -241 -244 -261 -172 -186 -191 -202 -218 -223
 Investeringen van huishoudens en izw’s ten behoeve van huishoudens -275 -337 -376 -507 -373 -391 -385 -439 -463 -504 -593
 Veranderingen in voorraden 135 153 221 196 164 -65 174 131 133 163 213
 Netto-uitvoer van goederen en diensten 774 696 961 705 305 537 746 99 363 481 1 095

 bbp -1 127 -1 655 -1 867 -1 866 -1 918 -1 846 -1 454 -1 809 -1 436 -1 891 -1 443

Inkomensoptiek
 Beloning van werknemers 1 1 0 0 1 42 45 1 072 1 101 1 117 1 132
 Saldo belastingen en subsidies op productie en invoer 309 314 195 315 208 182 503 387 629 392 186
 Bruto exploitatieoverschot en bruto gemengd inkomen -1 436 -1 970 -2 063 -2 181 -2 127 -2 070 -2 001 -3 269 -3 167 -3 400 -2 761

 bbp -1 127 -1 655 -1 867 -1 866 -1 918 -1 846 -1 453 -1 809 -1 436 -1 891 -1 443

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Productieoptiek
 Productie -1 233 -570 -1 810 -3 986 -1 759 -255 884 -200 1 481 4 773 1 005 58
 Intermediair verbruik (-) 570 801 1 214 -902 427 3 279 2 514 -292 -1 037 -422 -3 892 -6 200
 Toegevoegde waarde, totale economie -1 803 -1 371 -3 025 -3 084 -2 187 -3 534 -1 630 92 2 518 5 195 4 897 6 258

 Saldo van productgebonden belastingen en subsidies 293 277 702 1 006 524 790 701 1 089 1 182 1 160 2 181 2 556

 bbp -1 511 -1 094 -2 323 -2 078 -1 662 -2 744 -929 1 181 3 699 6 355 7 077 8 813

Uitgavenoptiek
 Consumptieve bestedingen van de overheid -179 -135 -131 37 184 291 -157 -567 315 354 648 773
 Consumptieve bestedingen van huishoudens en izw’s ten behoeve van 
 huishoudens -2 216 -2 274 -2 973 -3 553 -2 901 -2 286 -588 1 725 2 053 3 908 3 686 5 678

 Investeringen van vennootschappen 464 720 792 1 063 1 593 1 983 1 842 984 -435 889 1 086 629
 Investeringen van de overheid -206 -213 -242 -231 -246 -280 -51 -114 961 928 1 051 948
 Investeringen van huishoudens en izw’s ten behoeve van huishoudens -660 -563 -603 -670 -670 -800 -790 -700 -780 -1 108 -1 366 -1 561
 Veranderingen in voorraden 322 323 180 1 102 457 288 566 951 39 676 1 111 -261
 Netto-uitvoer van goederen en diensten 965 1 048 653 -55 -378 -2 334 -2 147 -1 738 763 45 -504 1 107

 bbp -1 511 -1 094 -2 323 -2 308 -1 960 -3 138 -1 325 540 2 917 5 691 5 712 7 313

Inkomensoptiek
 Beloning van werknemers 1 153 1 210 1 267 1 282 1 482 1 545 1 501 1 334 1 323 1 568 1 721 2 226
 Saldo belastingen en subsidies op productie en invoer 210 185 638 869 369 604 468 486 444 418 968 1 142
 Bruto exploitatieoverschot en bruto gemengd inkomen -2 874 -2 489 -4 228 -4 460 -3 812 -5 287 -3 294 -1 280 1 150 3 705 3 024 3 945

 bbp -1 511 -1 094 -2 323 -2 308 -1 960 -3 138 -1 325 540 2 917 5 691 5 712 7 313

Bron: INR.
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TABEL 11 VOORNAAMSTE ELEMENTEN VAN DE OCCASIONELE HERZIENING VAN 2019 - PRODUCTIEOPTIEK
(lopende prijzen, in € miljoen)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bestuurders van vennootschappen 802 802 802 943 1 153 938 1 009 1 061 1 080 1 196 1 310
Woondiensten -1 462 -1 604 -1 764 -1 884 -1 998 -2 151 -2 125 -2 275 -2 373 -2 486 -1 909
Verzekeringsdiensten 343 -38 107 58 158 24 -46 -65 -305 -85 -172
Diensten van ziekenhuizen -229 -234 -234 -243 -258 -269 -300 -317 -309 -316 -327
O&O -785 -767 -805 -900 -968 -203 -261 -378 52 -74 -58
Test markt/niet-markt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektriciteitsproductie door de huishoudens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGDFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sectoriële herklassering van Infrabel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige1 44 24 -14 3 -53 -202 -71 -56 -93 -434 -511

Toegevoegde waarde, totale economie -1 287 -1 818 -1 908 -2 023 -1 965 -1 864 -1 794 -2 030 -1 947 -2 199 -1 666

Saldo van belastingen en subsidies op productie en invoer 160 163 41 157 47 18 341 221 511 308 223

bbp -1 127 -1 655 -1 867 -1 866 -1 918 -1 846 -1 453 -1 809 -1 436 -1 891 -1 443

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bestuurders van vennootschappen 1 374 1 557 1 465 1 515 1 493 1 465 1 487 1 635 1 760 1 792 1 998 2 044
Woondiensten -1 812 -1 923 -2 175 -2 120 -1 551 -462 621 1 168 722 799 760 1 354
Verzekeringsdiensten 60 186 -375 -53 273 -754 -350 739 1 174 1 812 88 648
Diensten van ziekenhuizen -398 -453 -525 -459 -383 -433 -482 -501 -556 -467 -689 -687
O&O -722 -191 -1 164 -196 -99 208 -48 40 43 -296 -845 -126
Test markt/niet-markt 0 0 0 -420 -393 -487 -124 -431 -859 -466 -446 -297
Elektriciteitsproductie door de huishoudens 0 0 0 89 242 402 577 604 634 557 549 535
IGDFI 0 0 0 4 -767 -2 299 -2 185 -1 454 176 796 1 250 1 473
Sectoriële herklassering van Infrabel 0 0 0 0 0 0 0 0 507 619 587 637
Overige1 -305 -546 -251 -1 675 -1 299 -1 568 -1 521 -2 349 -1 866 -614 280 -824

Toegevoegde waarde, totale economie -1 803 -1 371 -3 025 -3 314 -2 485 -3 928 -2 026 -549 1 735 4 532 3 531 4 758

Saldo van belastingen en subsidies op productie en invoer 293 277 702 1 006 524 790 701 1 089 1 182 1 160 2 181 2 556

bbp -1 511 -1 094 -2 323 -2 308 -1 960 -3 138 -1 325 540 2 917 5 691 5 712 7 313

Bron: INR.
1 Inclusief het in evenwicht brengen, wat de coherentie tussen de optieken van het bbp mogelijk maakt.

52



TABEL 12 EFFECT VAN DE OCCASIONELE HERZIENING VAN 2019 OP HET BNI
(lopende prijzen, in € miljoen)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

bbp -1 127 -1 655 -1 867 -1 866 -1 918 -1 846 -1 453 -1 809 -1 436 -1 891 -1 443

Saldo van de primaire inkomens met de rest van de wereld 95 101 103 106 111 116 121 149 156 166 220

 Beloning van werknemers 95 101 103 106 111 116 121 149 156 166 220

 Belastingen op productie en invoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Inkomen uit vermogen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Winstuitkeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Overig inkomen uit beleggingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bni -1 031 -1 555 -1 764 -1 759 -1 808 -1 730 -1 333 -1 661 -1 280 -1 725 -1 224

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

bbp -1 511 -1 094 -2 323 -2 308 -1 960 -3 138 -1 325 540 2 917 5 691 5 712 7 313

Saldo van de primaire inkomens met de rest van de wereld 244 257 255 6 013 -5 934 -3 221 -521 3 210 5 695 8 131 3 659 -481

 Beloning van werknemers 244 257 255 310 348 349 378 372 419 409 452 652

 Belastingen op productie en invoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -9 -22

 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0

 Inkomen uit vermogen 0 0 0 5 703 -6 282 -3 570 -900 2 818 5 276 7 729 3 216 -1 112

  Rente 0 0 0 2 747 -358 9 1 614 8 1 015 274 -690

  Winstuitkeringen 0 0 0 -746 -3 078 -4 055 -2 706 -4 125 54 -343 212 -71

  Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen 0 0 0 6 480 -3 952 894 1 983 5 335 5 105 6 985 3 060 -114

  Overig inkomen uit beleggingen 0 0 0 -33 1 -50 -186 -7 109 72 -330 -237

bni -1 266 -837 -2 068 3 705 -7 894 -6 360 -1 847 3 751 8 612 13 822 9 371 6 832

Bron: INR.
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TABEL 13 EFFECT VAN DE OCCASIONELE HERZIENING VAN 2019 OP HET OVERHEIDSTEKORT
(in € miljoen, tenzij anders vermeld)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Financieringssaldo vóór herziening (maart 2019) -9 408 -8 489 -4 802 -2 223 -1 345 -186 457 125 -4 977 -469 -8 601
Percentage van het bbp -4,4 -3,9 -2,1 -0,9 -0,6 -0,1 0,2 0,0 -1,8 -0,2 -2,8

Herziening van het saldo -81 -87 -19 -161 -226 -18 159 -244 -265 -240 183

 Groenestroomcertificaten 0 0 0 0 0 0 0 -3 -21 9 14
  Federale overheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vlaamse Gemeenschap 0 0 0 0 0 0 0 -3 -9 8 7
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Waals Gewest 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 1 7

 Sociale Maribel
  Lokale overheid 0 0 0 0 50 31 37 37 37 38 74

 Sociale uitkeringen in natura
  Gezondheidszorg RIZIV -84 -89 -21 -159 -276 -126 147 -254 -249 -202 192

 Overige (courante herzieningen) 2 2 2 -2 1 77 -25 -25 -32 -85 -97

Financieringssaldo na herziening (september 2019) -9490 -8577 -4821 -2384 -1571 -203 615 -119 -5242 -708 -8418
Percentage van het bbp -4,5 -4,0 -2,2 -1,0 -0,6 -0,1 0,2 0,0 -1,9 -0,2 -2,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Financieringssaldo vóór herziening (maart 2019) 716 226 -3 906 -18 775 -14 609 -15 899 -16 409 -12 281 -12 397 -9 819 -10 225 -3 644
Percentage van het bbp 0,2 0,1 -1,1 -5,4 -4,0 -4,2 -4,2 -3,1 -3,1 -2,4 -2,4 -0,8

Herziening van het saldo 63 3 53 -42 -235 -381 -267 -13 83 -238 48 485

 Groenestroomcertificaten -32 -42 -16 -135 -260 -306 -407 -166 -70 -273 58 345
  Federale overheid 0 0 3 2 -3 -17 -11 1 33 10 -14 11
  Vlaamse Gemeenschap -13 -10 -9 -126 -153 -159 -218 -160 -106 -185 119 310
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest -1 1 0 0 0 -1 1 0 -2 -1 8 -2
  Waals Gewest -18 -33 -11 -10 -104 -129 -179 -6 5 -97 -56 26

 Sociale Maribel
  Lokale overheid 75 90 87 89 96 128 152 154 154 31 31 32

 Sociale uitkeringen in natura
  Gezondheidszorg RIZIV -150 -183 -293 -193 -180 -197 -13 -82 -66 111 0 0

 Overige (courante herzieningen) 170 138 275 197 108 -6 1 81 65 -108 -41 107

Financieringssaldo na herziening (september 2019) 779 228 -3853 -18817 -14844 -16280 -16677 -12295 -12315 -10058 -10177 -3159
Percentage van het bbp 0,2 0,1 -1,1 -5,4 -4,1 -4,3 -4,3 -3,1 -3,1 -2,4 -2,4 -0,7

Bron: INR.
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TABEL 14 EFFECT VAN DE OCCASIONELE HERZIENING VAN 2019 OP DE OVERHEIDSSCHULD
(in € miljoen, tenzij anders vermeld)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Overheidsschuld vóór herziening (maart 2019) 276 253 276 348 278 406 277 158 279 434 280 866 285 966 288 024 285 784 288 327 294 901
Percentage van het bbp 130,5 128,0 123,2 118,2 114,4 108,8 107,6 104,7 101,1 96,5 94,7

Herziening van de overheidsschuld 110 106 101 96 97 94 90 87 83 92 75

 Groenestroomcertificaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Federale overheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vlaamse Gemeenschap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Waals Gewest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Andere herzieningen 110 106 101 96 97 94 90 87 83 92 75

Overheidsschuld na herziening (september 2019) 276 363 276 454 278 507 277 255 279 531 280 960 286 055 288 111 285 867 288 419 294 975
Percentage van het bbp 131,3 129,0 124,3 119,2 115,4 109,6 108,2 105,4 101,7 97,2 95,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Overheidsschuld vóór herziening (maart 2019) 297 424 299 997 327 620 347 165 364 078 388 935 404 289 413 730 430 186 437 176 450 545 454 112
Percentage van het bbp 91,0 87,0 92,5 99,5 99,7 102,6 104,3 105,5 107,5 106,4 106,1 103,4

Herziening van de overheidsschuld 71 67 63 58 54 172 463 702 974 1057 851 181

 Groenestroomcertificaten 0 0 0 0 0 122 418 663 743 888 707 33
  Federale overheid 0 0 0 0 0 15 26 26 0 0 0 0
  Vlaamse Gemeenschap 0 0 0 0 0 106 350 575 655 881 655 33
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Waals Gewest 0 0 0 0 0 1 42 63 88 8 52 0

 Andere herzieningen 71 67 63 58 54 49 44 39 231 169 144 148

Overheidsschuld na herziening (september 2019) 297 495 300 064 327 683 347 224 364 132 389 107 404 752 414 432 431 159 438 233 451 396 454 293
Percentage van het bbp 91,5 87,3 93,2 100,2 100,3 103,5 104,8 105,5 107,0 105,2 104,9 101,8

Bron: INR.
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De grafieken 1 tot 4 illustreren de impact van de herziening op het peil van het bbp en volgens de drie optieken 
(productie, bestedingen, inkomen). De impact wordt uitgedrukt tegen lopende prijzen, in procenten bbp zoals dat 
gemeten was in de laatste editie van de jaarrekeningen (september 2018).
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De grafieken 5 tot 8 illustreren enkele sleutelaggregaten van de nationale rekeningen vóór en na de occasionele 
herziening.
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GRAFIEK 5 BBP-GROEI IN VOLUME VÓÓR EN NA HERZIENING

Bron: INR.
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Bron: INR.
1 Met inbegrip van IZW’s t.b.v. de huishoudens.
2 In procent van het beschikbaar inkomen.
3 Niet-financiële en financiële vennootschappen.
4 In procent van de toegevoegde waarde.

GRAFIEK 7 BELANGRIJKE AGGREGATEN VAN DE SECTORREKENINGEN VÓÓR EN NA HERZIENING 
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Bron: INR.
1 Niet-financiële en financiële vennootschappen.

GRAFIEK 8 FINANCIERINGSSALDO VAN DE INSTITUTIONELE SECTOREN VÓÓR EN NA HERZIENING 
(in % bbp)
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Bestellingen

Op de internetsite van de Nationale Bank van België, via de rubriek “e-service”, kan u  een gratis 
e-mailabonnement nemen op deze statistische publicatie. Deze wordt u dan automatisch op de 
publicatiedatum via e-mail toegezonden. 

Voor meer informatie 

Wie meer informatie wenst over de inhoud, de methodologie, de berekeningswijze en de bronnen kan 
terecht bij de dienst nationale & regionale rekeningen en conjunctuur van de Nationale Bank van België. 

nationalaccounts.na@nbb.be
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