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Het begrotingsbeleid was van cruciaal belang bij de ondersteuning van de 
economische bedrijvigheid (verandering in het primair saldo tussen 2019 en 2020, in procentpunt bbp) 

Bronnen: EC, IMF (voor de Verenigde Staten, Japan en China), NBB.
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Andere vormen van steun zonder impact op het tekort werden toegekend
(overheidsgaranties aan de banken om de leningen aan de ondernemingen te dekken, in procenten bbp)

Bronnen: IMF, NBB.
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De tekorten zijn toegenomen en de schulden bereikten vaak ongekende niveaus 
(in % bbp)

Bronnen: EC, IMF (voor China), INR, NBB.



Tijdelijke opschorting van de Europese begrotingsregels 

◇ De activering van de algemene ontsnappingsclausule zoals bepaald in het Stabiliteits- en 

groeipact 

→ stelt de lidstaten in staat tijdelijk de begrotingsdoelstelling of het traject dat daartoe 

moet leiden, los te laten 

Versoepeling van de regels inzake staatssteun

Inwerkingstelling van een omvangrijke begrotingsimpuls
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De Europese begrotingsregels werden versoepeld of opgeschort...
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...en de Europese instellingen gaven een nog nooit vertoonde respons op de 
COVID-19-crisis

Bron: EC.
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De Belgische overheidsfinanciën zijn er in 2020 sterk op achteruitgegaan

2016 2017 2018 2019 2020 r

Ontvangsten 50,8 51,3 51,4 50,1 50,7

waarvan: fiscale en parafiscale 

ontvangsten
43,6 44,2 44,2 43,0 43,3

Primaire uitgaven 50,4 49,7 50,0 50,1 58,8

Primair saldo 0,3 1,7 1,3 0,0 -8,1

Rentelasten 2,7 2,4 2,1 2,0 1,9

Financieringssaldo -2,4 -0,7 -0,8 -1,9 -10,1

Overheidsschuld 105,0 102,0 99,8 98,1 115,1

Financieringssaldo en schuld van de gezamenlijke overheid
(in % bbp, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
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De verslechtering van het financieringssaldo is bijna volledig te wijten aan de crisis
(Financieringssaldo van de overheid, in % bbp)

Bronnen: INR, NBB.
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De daling van de ontvangsten en de toename van de uitgaven van de overheid 
hebben de weerslag van de crisis gemilderd 

Bronnen: INR, NBB.
1 De situatie ongerekend COVID-19 werd geraamd op basis van de macro-economische projecties van de Bank van december 2019, na correctie voor het verschil tussen de werkelijke cijfers en de

raming voor 2019.
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De federale overheid en de gemeenschappen en gewesten hebben substantiële 
maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis te verzachten

Federale 

overheid

Gemeenschap-

pen

en gewesten

Totaal1 p.m. In % bbp

Beheer van de gezondheidscrisis 4,9 1,1 6,0 1,3

Ondersteuning van het gezinsinkomen 8,7 0,4 9,0 2,0

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid 4,3 0,0 4,3 1,0

Overbruggingsrecht voor de zelfstandigen 3,3 0,0 3,3 0,7

Andere sociale uitkeringen en premies 1,1 0,4 1,5 0,3

Steun aan de bedrijven en

zelfstandige ondernemers
3,1 4,2 7,3 1,6

Premies in geval van verplichte sluiting of forse 

omzetdaling
0,8 3,1 3,9 0,9

Fiscale maatregelen ter versterking van de 

solvabiliteit
1,4 0,0 1,4 0,3

Steun aan specifieke bedrijfstakken 1,0 1,1 2,1 0,5

Totaal 16,7 5,7 22,3 5,0

p.m. In % bbp 3,7 1,3 5,0

Bronnen: FPB, gemeenschappen en gewesten, FOD BOSA, FOD WASO, FOD Financiën, NBB.
1 Met uitzondering van de maatregelen van de lokale overheden. Sommige gemeenten hebben besloten de betaling van de lokale beroepsgebonden belastingen te schrappen, te verlagen of uit te

stellen (op de terrassen van de horecazaken, op de toeristische overnachtingen, enzovoort) en/of cadeaucheques en andere premies toegekend.
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De kostprijs van de gezondheidscrisis en de recessie joegen de schuldgraad 
fors de hoogte in

Bronnen: EC, NBB.
1 Verschil tussen de impliciete rente op de schuld en de nominale bbp-groei, vermenigvuldigd met de verhouding tussen de schuld aan het einde van het voorgaande jaar en het bbp van de

beschouwde periode.
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De daling van de impliciete rente deed de rentelasten verder afnemen

Bronnen: Federaal Agentschap van de Schuld, INR, NBB.
1 Verhouding tussen de rentelasten tijdens het lopende jaar en de schuld aan het einde van het voorgaande jaar.
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Het door de Bank aangehouden aandeel van de overheidsschuld neemt sinds 
2015 toe

Bron: NBB.
1 Raming op 30 september voor het jaar 2020.
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De verwachte aanhoudende bbp-daling zal tot een langdurige verslechtering van 

de overheidsfinanciën leiden (nominaal financieringssaldo, in procenten bbp)

Bronnen: INR, NBB.
1 In vergelijking met de projecties van de Bank van december 2020, werd de raming van het financieringstekort van de overheid voor 2020 bijgesteld van 10,6 tot 10,1 % bbp, maar de vooruitzichten

voor de periode 2021-2023 zijn nagenoeg gelijk gebleven.
2 De situatie zonder COVID-19 werd ingeschat op basis van de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2019, gecorrigeerd voor het verschil tussen de realisatie en de raming

voor 2019.
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De sociale uitkeringen zullen de komende decennia aanzienlijk stijgen
(in % bbp)

Bronnen: SCvV, NBB.
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Het economische herstel na de crisis bepaalt in sterke mate de risico’s voor de 

houdbaarheid van de overheidsfinanciën (in % bbp)

Bronnen: INR, SCvV, NBB.
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De primaire uitgaven - die al aanzienlijk waren vóór de pandemie – bereikten 

een ongekend niveau en zullen hoog blijven (in % bbp)

Bronnen: EC, INR, NBB.



Wat houdt de houdbaarheid van de schuld in voor de overheid?

→ Haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen kunnen nakomen zonder economisch nefaste of 

maatschappelijk onhoudbare beleidsmaatregelen te moeten nemen. 

→ De overheidsschuld kan wenselijk zijn, maar er is een omslagpunt waarop de geloofwaardigheid van de 

regering in gevaar komt.

Waarom is ze belangrijk?

→ Een eventuele wanbetaling kan de reputatie van het overheidspapier als risicoloos actief op de helling 

zetten.  

→ De referentie valt weg voor de bepaling van de risicopremies en bijgevolg voor de spaar- en 

investeringsbeslissingen van de ondernemingen en particulieren. 

→ Daaruit vloeit doorgaans een massale vernietiging van rijkdom voort, de implosie van de 

financiële sector,...
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Is de houdbaarheid van de schuld een reden tot bezorgdheid tegen een 
achtergrond van lage rente? [1/2]



Wie is verantwoordelijk voor de houdbaarheid?

→ Tegen de achtergrond van de crisis kochten de centrale banken opnieuw massaal overheidspapier aan 

→ Dat verandert niets aan de verantwoordelijkheden:   Regering: houdbaarheid van de schuld

Centrale bank: prijsstabiliteit

Hoe kan de houdbaarheid van de schuld worden gewaarborgd?

→ Het begrotingssaldo onder controle houden 

o Ongeacht de rentevoeten (gemakkelijker wanneer ze laag zijn) 

o Onvoorzichtig om bij het begrotingsbeleid uit te gaan van rentevoeten die voor altijd (zeer) laag 

worden gehouden. 
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Is de houdbaarheid van de schuld een reden tot bezorgdheid tegen een 
achtergrond van lage rente? [2/2]
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