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2.1 Gematigde economische groei tegen
de achtergrond van een aanzienlijke
banencreatie
De bedrijvigheid bleef groeien,
zij het trager dan in het eurogebied
In België hield de vijf jaar geleden ingezette expansie van de bedrijvigheid in 2018 ononderbroken aan. De bbp-groei naar volume bleef, met
1,4 %, in de buurt van het sinds 2014 opgetekende
gemiddelde.

De groei bleek nochtans minder krachtig te zijn dan
in het eurogebied of dan in de voornaamste buurlanden. De afgelopen vijf jaar is de bbp-groei 0,4 procentpunt achtergebleven bij de gemiddelde groei in
het eurogebied en Duitsland. Het verschil was iets
groter ten opzichte van Nederland, terwijl het verloop
in ons land vergelijkbaar was met dat in Frankrijk.
Het in de tweede helft van 2017 bijzonder markante

Grafiek  17
Stabiliteit van de groei in België ondanks een gematigd verloop van de particuliere consumptie
en de overheidsconsumptie
Verloop van bepaalde vraagcomponenten
tijdens de periode 2014-2018 2

Bbp-groei
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, voor
seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens)

(gemiddelde veranderingspercentages op jaarbasis, voor
seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens)
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Bronnen : Eurostat, INR, NBB.
1 Gewogen gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland.
2 Voor 2018, door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde projecties.
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negatieve groeiverschil met het eurogebied werd in de
loop van 2018 echter kleiner, voornamelijk vanwege
de vertraging in het eurogebied, terwijl de groei in
België stabieler bleef.

De industrie en de bouwnijverheid
ondersteunden de versteviging van
de bedrijvigheid, die werd gedragen
door de marktdiensten

Zowel in 2018 als gemiddeld over de afgelopen vijf
jaar had de groeiachterstand van België vooral te maken met de trage toename van zowel de particuliere
als de overheidsconsumptie. De zwakke groei van
de particuliere consumptie, atypisch in een periode
van sterke banencreatie, valt deels te verklaren door
het effect van de maatregelen inzake loonmatiging,
die zowel het verloop van de lonen in de private en
in de overheidssector als dat van de sociale uitkeringen afremden en zodoende de koopkracht van de
gezinnen aantastten. De tragere groei van de overheidsconsumptie geeft weer dat België in het recente
verleden een restrictiever budgettair uitgavenbeleid
heeft gevoerd dan de andere landen. De netto-uitvoer
en de investeringen namen daarentegen sterker toe.

De marktdiensten leverden in 2018 nog steeds de
grootste bijdrage tot de bbp-groei. De toegevoegde
waarde in die bedrijfstak steeg gedurende de eerste
drie kwartalen met 2 % ten opzichte van de overeenstemmende periode van 2017. Hoewel het
groeitempo licht vertraagde, bleef het vergelijkbaar
met zijn historisch gemiddelde. Daaraan ten grondslag lagen vooral de diensten aan ondernemingen.
De niet-marktdiensten bleven een positieve bijdrage
leveren, ondanks een lichte verzwakking tijdens
de laatste kwartalen, die vooral toe te schrijven
was aan de bedrijfstak ‘openbaar bestuur, defensie
en onderwijs’.

Blikt men verder terug, namelijk tot de financiële crisis
van 2008, dan blijkt dat de sindsdien gecumuleerde
bbp-groei naar volume in het derde kwartaal van 2018
in België 10 % beliep, tegen 7 % in het eurogebied.
Over de hele periode lieten Duitsland en Nederland
echter een dynamischer verloop optekenen.
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In de industrie (ongerekend de bouwnijverheid) begon de toegevoegde waarde, die van medio 2016 tot
medio 2017 stagneerde, in 2018 opnieuw te stijgen,
tijdens de eerste drie kwartalen met 0,9 %. Ze droeg
zodoende ten belope van gemiddeld 0,1 procentpunt bij tot de bbp-groei. De bedrijvigheid nam
overigens ook in de bouwnijverheid toe.

Grafiek  18

verleden. In totaal heeft een steeds groter deel
van de bevolking op arbeidsleeftijd een baan : tussen 2015 en 2018 liep de werkgelegenheidsgraad
met 2,4 procentpunt op, tot 69,6 %.

De groei van de toegevoegde waarde
werd voornamelijk ondersteund door
de marktdiensten
(bijdragen in procentpunt tot de verandering op jaarbasis van
het bbp naar volume, tenzij anders vermeld ; voor seizoen- en
kalenderinvloeden gezuiverde gegevens)
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de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen
om zowel de arbeidskosten voor de werkgevers als
de fiscale en parafiscale druk op het inkomen van de
werknemers te verlichten. De eerste reeks maatregelen stimuleerde de vraag naar arbeid van de ondernemingen doordat de factor arbeid er relatief goedkoper
door werd, terwijl de tweede reeks het arbeidsaanbod
vergrootte via krachtiger financiële prikkels om aan
het werk te gaan. Ook de maatregelen ter ondersteuning van de activering van werklozen helpen het
arbeidsaanbod verruimen.
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Bronnen : INR, NBB.
1 Met name de bedrijfstak ‘landbouw, bosbouw en visserij’
en de productgebonden belastingen ongerekend subsidies.
2 Veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar.

Boven de verdere toename van de werkgelegenheid
in de sector gezondheidszorg (rubriek ‘overige diensten’), tekenden de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken in 2018 voor het grootste deel van de
nettobanencreatie
voor loontrekkenden,
De conjunctuurgevoelige
zoals al het geval
bedrijfstakken tekenden
was sinds het begin
voor het grootste deel
van de expansiefase.
van de banencreatie
Het was enkel bij de
financiële activiteiten
en de verzekeringen dat het personeelsbestand nog
slonk. De werkgelegenheid steeg het sterkst in de
diensten aan ondernemingen, en in de branche die
de activiteiten handel, vervoer en horeca omvat.
Ze nam ook toe in de industrie, wat een kentering
was ten opzichte van de in deze bedrijfstak structureel dalende trend.

De banencreatie bleef aanzienlijk
In 2018 werden voor het vierde jaar op rij netto heel wat banen gecreëerd. Nadat het aantal
werkenden in 2016 en 2017 met respectievelijk
59 000 en 65 000 eenheden was gestegen, nam
de binnenlandse werkgelegenheid met nogmaals
59 000 eenheden toe. De groei van de werkgelegenheid in personen, die in België sinds 2015,
inclusief 2018, zowat 1,2 % per jaar beliep, is vergelijkbaar met het gemiddelde van de buurlanden
en de Noord-Europese landen – de best performers
wat de arbeidsmarkt betreft –, hoewel de bedrijvigheid in de meeste van die landen sterker aantrok.
De laatste tijd is de groei in België bovendien
werkgelegenheidsintensiever gebleken dan in het

Ook de zelfstandige werkgelegenheid bleef bijdragen tot de nettowerkgelegenheidscreatie. Het succes van het statuut van zelfstandige heeft te maken
met de krachtige dynamiek van de vrije beroepen,
met de toenemende vraag van de ondernemingen
naar meer flexibiliteit, met de opkomst van de aan
dienstenplatforms gerelateerde arbeid, met de opeenvolgende verbeteringen aan het sociaal statuut
van de zelfstandigen en met de mogelijkheden
voor gepensioneerden om hun pensioen te combineren met een zelfstandige beroepsactiviteit. Voor
sommigen die, ondanks hun vaardigheden en hun
actieve zoektocht naar werk, moeilijk een baan als
loontrekkende weten te vinden, is dat statuut ook
een toegangspoort tot de arbeidsmarkt.
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Tabel 2
Arbeidsaanbod en -vraag
(veranderingen in duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Niveau

Totale bevolking
Bevolking op arbeidsleeftijd

2014

2015

2016

2017

2018 r

2018 r

55

59

57

54

54

11 404

9

16

16

12

9

7 321

Beroepsbevolking

33

21

33

37

28

5 355

Binnenlandse werkgelegenheid

20

41

59

65

59

4 783

14

30

46

52

48

3 982

1

Loontrekkenden
Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken

0

18

29

38

36

2 475

Overheid en onderwijs

7

3

3

2

1

816

Overige diensten

7

9

14

13

11

691

6

10

13

12

11

801

14

−19

−26

−28

−30

495

2

3

Zelfstandigen
Niet‑werkende werkzoekenden

p.m. Geharmoniseerde
werkloosheidsgraad 4, 5
p.m. Geharmoniseerde
werkgelegenheidsgraad 4, 6

8,6

8,6

7,9

7,1

6,0

67,3

67,2

67,7

68,5

69,6

Bronnen : FPB, INR, RVA, Statbel, NBB.
1 Bevolking van 15 tot 64 jaar.
2 Landbouw, industrie, energie en water, bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, financiële activiteiten, exploitatie van
en handel in onroerend goed en diensten aan ondernemingen.
3 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ; kunst, amusement en recreatie ; overige diensten en huishoudens als werkgever.
4 Op basis van de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten.
5 Werkzoekenden in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.
6 Werkenden in % van de totale bevolking op arbeidsleeftijd (20‑64 jaar).

Toename van de tijdelijke en de
deeltijdse overeenkomsten voor
nieuw werkenden
Tegen de achtergrond van de krachtige werkgelegenheidsgroei rijst de vraag of de kenmerken van
de indienstnemingen
sinds de financiële
Toenemend beroep crisis veranderd zijn.
op tijdelijke arbeids- In dat opzicht werden
overeenkomsten de nieuw werkenden
in 2018 vergeleken
met die van 2008,
een jaar waarin de arbeidsmarkt nog niet de invloed
van de grote recessie onderging.
Een nieuw werkende is iemand die sinds minder
dan twaalf maanden een bepaalde baan heeft.
In 2017 hadden de meesten onder hen (57 %)

78

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

tevoren reeds een baan, maar wel met een andere arbeidsovereenkomst, terwijl 19 % studeerde,
16 % werkloos en 8 % inactief was (pensioen of
brugpensioen, arbeidsongeschikt, of huisman / huisvrouw). De nieuw werkenden maakten samen 12 %
van de totale werkgelegenheid uit. Die rotatiegraad
is lager dan in de buurlanden : in 2016 (het laatst
beschikbare jaar voor internationale vergelijkingen)
beliep hij 15 % in Frankrijk, 24 % in Nederland en
29 % in Duitsland.
Het aandeel van de tijdelijke banen in de indienstnemingen is sinds 2008 aanzienlijk vergroot. Het gaat
daarbij om alle banen met een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde duur, een uitzendcontract, een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst voor
de uitvoering van een duidelijk omschreven taak,
alsook de studentenarbeid. In 2018 had 46 % van
de nieuwe banen een tijdelijk karakter, dat was

12 procentpunt méér dan in 2008. De afschaffing
van de proefperiode bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst in 2014 wakkerde die tendens aan.
Het stijgend aandeel van de indienstnemingen met
een tijdelijke arbeidsovereenkomst viel vooral op bij
de intellectuele en wetenschappelijke beroepen en
voor personeel in de persoonsgebonden dienstverlening of in de handel. Hoewel laaggekwalificeerde
banen vaker tijdelijke betrekkingen zijn, droegen ze

slechts weinig bij tot die tendens. Ook studentenarbeid komt steeds vaker voor. Die trend zal wellicht
aanhouden vanwege de versoepeling van de voorwaarden om met dat statuut te werken, een statuut
waarvoor zeer lage socialezekerheidsbijdragen gelden. Dit zou mee moeten zorgen voor een verhoging
van de werkgelegenheidsgraad voor jongeren tussen
15 en 24 jaar, die veel lager blijft dan in de andere
Europese landen (22,7 % in België, tegen 34,7 % in

Tabel 3
Nieuw werkenden 1 : kenmerken van de banen
(in % van het overeenstemmende totaal)

Nieuw werkenden

2018

2

Totale werkgelegenheid

2014

2008

2017

2008

Type van arbeidsovereenkomst
Vast

54

60

66

90

92

Tijdelijk

46

40

34

10

8

Voltijds

69

73

76

75

78

Deeltijds

31

27

24

25

22

Arbeidstijd 3

Bron : Statbel.
1 Personen die in de loop van het jaar aan het werk waren en die een jaar eerder hetzij werkloos, hetzij inactief waren of een andere baan hadden.
2 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
3 Loontrekkenden en zelfstandigen.
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de EU), als gevolg van een geringere neiging om studies en werk te combineren. Een dergelijke ervaring is
nochtans een troef voor de toekomstige inschakeling
op de arbeidsmarkt,
met name voor laagDeeltijdarbeid blijft geschoolden. Hoewel
een hoofdzakelijk het toenemend aanvrouwelijk verschijnsel tal jongeren dat een
hogere studie volgt
de werkgelegenheidsgraad drukt, is het ook een positief gegeven, voor
zover de gekozen studierichtingen in de behoeften
van de arbeidsmarkt voorzien.
Hoewel het bij indienstnemingen vaker om tijdelijke
banen gaat, is het aandeel van dat statuut in de totale
loontrekkende werkgelegenheid in tien jaar tijd met
slechts 1,4 procentpunt gestegen, tot 10 % in 2017.
Tijdelijke overeenkomsten zouden voor steeds meer
personen een verplichte stap zijn naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Volgens een studie
van Federgon 1 – de federatie van HR-dienstverleners
in België – weet aldus twee derde van de uitzendkrachten ongeveer een jaar na het begin van hun

opdracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur in de wacht te slepen.
Ook deeltijdwerk vertegenwoordigt een steeds groter
aandeel in de indienstnemingen. Die toename hangt
nauw samen met de stijging van het aantal mannelijke deeltijdwerkers tijdens de afgelopen tien jaar.
Toch werken nog steeds vier keer meer vrouwen dan
mannen deeltijds : in 2017 41,2 % van de vrouwen,
tegen 10,2 % bij de mannen. Vergeleken met de
andere Europese landen is deeltijdarbeid veel vaker
een persoonlijke keuze van de werknemer. In België
werkt slechts 7,8 % van de deeltijdwerkers onvrijwillig
deeltijds, tegen 26,4 % in de EU. Bovendien loopt dat
percentage in België terug, in tegenstelling tot de in
de EU opgetekende tendens. De toename van vrijwillig deeltijdwerk heeft te maken met, onder meer, diverse regelingen (tijdskrediet, loopbaanonderbreking
en thematische verloven) die het voor werknemers
mogelijk maken hun arbeidstijd om persoonlijke redenen in te korten.

1 Zie www.uitzendkracht2018.be, mei 2018.

Grafiek  19
De kwaliteit van het werk verslechtert niet
Onzekerheid op de arbeidsmarkt 1
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Bron : OESO.
1 Verwacht inkomensverlies bij werkloosheid, afhankelijk van het risico om werkloos te worden, de verwachte duur van de periode van
werkloosheid en de dekkingsgraad van de werkloosheidsverzekering, in procenten.
2 Percentage banen waarvoor er onvoldoende personeel is om de werkdruk op te vangen. Gegevens met betrekking tot 2013
voor Duitsland.
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Tabel 4
Kenmerken van de nieuw werkenden 1
(in % van het overeenstemmende totaal)

Nieuw werkenden

Totale werkgelegenheid

2018 2

2014

2008

2017

2008

Scholingsniveau
Laag

21

19

24

17

21

Gemiddeld

38

40

42

39

41

Hoog

42

41

34

45

38

Leeftijd
15‑24 jaar

30

28

26

6

8

25‑54 jaar

66

69

71

78

82

55‑64 jaar

4

3

3

15

10

Bron : Statbel.
1 Personen die in de loop van het jaar aan het werk waren (loontrekkenden en zelfstandigen) en die een jaar eerder hetzij werkloos, hetzij inactief
waren of een andere baan hadden.
2 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.

Terwijl het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten en dat van de deeltijdbanen bij de nieuw
werkenden sinds de grote recessie gestaag stijgt,
wijzen de indicatoren inzake arbeidskwaliteit, die weliswaar maar met enige vertraging beschikbaar zijn,
niet op een verslechtering van de arbeidsmarktvoorwaarden in België. Ons land blijft een gunstige positie
innemen inzake de onzekerheid op de arbeidsmarkt
en, net als in tal van Europese landen, is de stress op
het werk afgenomen.
Het is ook mogelijk de kenmerken van nieuw werkenden tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 te analyseren. Meer dan tien jaar geleden het geval was, gaat
het om hooggeschoolden, ten nadele van midden- en
laaggeschoolden. Bij de nieuw werkenden zijn de laaggeschoolden trouwens ruimer vertegenwoordigd dan
in de totale werkgelegenheid, wat te maken heeft
met een grotere rotatie in de door hen uitgeoefende
functies. Qua leeftijd tellen de nieuw werkenden logischerwijs een hoger percentage jongeren dan de totale
werkgelegenheid. De afgelopen tien jaar is het aandeel
van de jonge arbeidskrachten in de indienstnemingen
echter gedaald ten voordele van dat van de oudere,
wat erop wijst dat de bevolking op arbeidsleeftijd vergrijst en dat de hervormingen om oudere werknemers
aan het werk te houden, effect sorteren.

De werkloosheid vertoonde een
breedgedragen daling
Parallel met de aanzienlijke werkgelegenheidscreatie
liep het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
in 2018 opnieuw sterk terug. Aan het einde van het jaar
waren er minder dan 483 000 NWWZ, wat vergelijkbaar
is met het aantal van vóór de crisis in 2008. In 2017
en 2018 daalde het aantal werklozen met nagenoeg
30 000 eenheden per jaar, wat opvallend veel blijft zelfs
indien geen rekening wordt gehouden met een tijdelijke
statistische breuk tussen medio 2017 en medio 2018. 1
De eind 2014 ingezette daling van de werkloosheid
was merkbaar in de drie gewesten, en voor elke inactiviteitsduur en alle leeftijdscategorieën. Die daling
deed zich voor ondanks het nog aanhoudende effect
van een factor die het aantal NWWZ doorgaans doet
toenemen. Tal van werklozen die vrijgesteld waren
van het zoeken naar werk, zijn nu immers geregistreerd als werkzoekende werklozen. Die verandering

1 De NWWZ van het Waals Gewest die verplicht worden
ingeschreven als begunstigden van het leefloon werden tussen
medio 2017 en medio 2018 niet in aanmerking genomen.
In juli 2018 werden ongeveer 16 000 personen opnieuw
in de statistieken opgenomen.
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betreft vooral de 55-64-jarigen ; ze vloeit, om te beginnen, voort uit de opeenvolgende hervormingen
die sinds het begin van de jaren 2000 ten uitvoer
zijn gelegd om de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en vrijstelling van het
zoeken naar werk te bemoeilijken en, voorts, uit de
afschaffing van het statuut van vrijgestelde oudere
werkloze. Terwijl in 2008 amper 15 % van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen tussen 55 en
64 jaar werkzoekend was, steeg dat aandeel derhalve tot 49 % in de eerste tien maanden van 2018.
Door de hervormingen van de werkloosheidsverzekering en van de eindeloopbaanregelingen nam
de beroepsbevolking
toe omdat een deel
Steeds minder van de voorheen inwerklozen vrijgesteld actieve bevolking vervan het zoeken plicht werd een baan
te zoeken.

Grafiek  20
Daling van het aantal niet-werkende
werkzoekenden
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende
maand van het voorgaande jaar)
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Het aantal NWWZ liep
tussen 2014 en 2018 met in totaal 101 000 eenheden terug. Wordt een ruimer werkloosheidsconcept
gehanteerd, namelijk de NWWZ plus de oudere werklozen die vrijgesteld zijn van het zoeken naar werk én
de niet-werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag,
dan daalde de werkloosheid met 174 000 personen.
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In België is de geharmoniseerde werkloosheidsgraad
sinds 2015 continu gedaald. Hij blijft onder het
Europees gemiddelde, ook al begon hij pas later af
te nemen. In 2018 beliep hij 6 %, een peil dat sinds
de jaren zeventig niet meer was opgetekend. Die daling was ongetwijfeld te danken aan de gunstige
conjunctuur, maar ze wijst ook op een duurzame
verbetering van de werking van de arbeidsmarkt als
gevolg van de structurele hervormingen om zowel het
aanbod van, als de vraag naar arbeid te stimuleren.
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Doordat de vraag naar arbeid van de ondernemingen aantrekt, nemen de bij de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling ingediende vacatures sinds 2014
toe. De resultaten van de conjunctuurenquêtes van de
Bank bevestigen de dynamische vraag van de ondernemingen. Deze laatste maken gewag van toenemende
problemen qua indienstneming, en in de verwerkende
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nijverheid melden steeds meer bedrijven dat een gebrek
aan geschoolde arbeidskrachten hun productiecapaciteit
in de weg staat. Het aandeel van die bedrijven blijft
echter vergelijkbaar met dat van vóór de crisis van 2008.

Grafiek  21
Daling van de geharmoniseerde
werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 74 jaar)
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Bronnen : EC, NBB.

Aangezien het tijd
Geen enkele aanwijzing
vergt om de vraag en
dat de vraag naar
het aanbod op de ararbeid verzwakt
beidsmarkt op elkaar
af te stemmen, zorgt
de toename van de door de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling ontvangen vacatures automatisch voor een stijging van de aan het einde van de
maand openstaande werkaanbiedingen. Het aantal
openstaande betrekkingen heeft een historisch hoog
peil bereikt : eind 2018 telden de overheidsdiensten
voor arbeidsbemiddeling er 64 000 1. Niettemin is
er geen duidelijke ontkoppeling tussen het verloop
van het aantal vacatures aan het einde van de
maand en dat van het aantal ontvangen vacatures :
de verhouding tussen de beide variabelen mag dan
wel toegenomen zijn, maar ze blijft kleiner dan 2.

1 Deze gegevens zijn niet exhaustief. Ze omvatten enkel de gewone
vacatures uit het normaal economisch circuit waarvan de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling in kennis werden gesteld.

Grafiek  22
De spanningen op de arbeidsmarkt worden duidelijker
(vacatures ontvangen 1 door en openstaand 2 bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, maandgegevens in duizenden)
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Bronnen : Actiris, Forem, VDAB.
1 Enkel de via het gewone circuit ontvangen vacatures, ongerekend uitzendarbeid, overheidssteun en werkaanbiedingen van
de andere partners.
2 Aangezien de vacatures bij Forem pas vanaf 2009 beschikbaar zijn, werden de gegevens geretropoleerd door gebruik te maken van
de verhouding van de ontvangen vacatures tot de openstaande vacatures gedurende de eerste twaalf maanden waarvoor de gegevens
beschikbaar zijn.
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Algemeen beschouwd, blijft het matchingproces
tussen de vraag naar, en het aanbod van arbeid
dus werkzaam, maar de spanningen nemen toe in
sommige geografische gebieden of voor sommige
beroepen. Die spanningen zijn trouwens uitermate
structureel van aard, wat nog wordt versterkt door
de conjuncturele dynamiek van de arbeidsmarkt.

daaromtrent geen formele vereisten. In 2018 gold dat
voor 43 % van de ontvangen vacatures in Brussel, voor
41 % van die in Vlaanderen en voor 60 % van die in
Wallonië. Dit betekent daarom nog niet dat de werkgever geen belang hecht aan de vaardigheden van de
kandidaten, maar wel dat hij verwijst naar een beroep
of een specifieke functie veeleer dan naar een diploma.

Op basis van een ruimere definitie dan die van
de diensten voor arbeidsbemiddeling, vertaalt dat
verschijnsel zich in een vacaturegraad – dat is het
aandeel van de vacatures in het totale aantal potentiële (vervulde en openstaande) banen – die over
de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 3,5 %
beliep, wat duidelijk méér is dan het EU-gemiddelde
(2,2 %), maar ook dan het cijfer in Duitsland (2,9 %)
en Nederland (3 %).

Zoals in hoofdstuk 5 meer gedetailleerd wordt
toegelicht, zijn de knelpuntberoepen in de drie
gewesten over het algemeen vergelijkbaar. Toch
kunnen enkele specifieke kenmerken worden beklemtoond. In Vlaanderen zijn de moeilijkst in te
vullen beroepen schoonmaakpersoneel, technische
beroepen, commerciële functies, en beroepen in de
gezondheidszorg en hulp aan personen. In Wallonië
gaat het om beroepen in de bouwsector en kader-,
technische en commerciële functies. In Brussel betreft het voornamelijk administratieve en commerciële functies en informaticaberoepen.

Een mogelijke reactie op de spanningen die zich
in sommige specifieke geografische gebieden opbouwen, is de arbeidsmobiliteit. Zo bleef de werkgelegenheid in Vlaanderen groeien, ook al zijn de
spanningen er groter.
In dat verband blijkt
Mobiliteit kan de uit de driemaandelijkschaarste verminderen se werkgelegenheidsstatistieken die de
RSZ op basis van de woonplaats van de werknemers
opstelt (en niet op grond van hun werkplaats), dat
het aantal in Brussel wonende werknemers veel sneller stijgt dan dat in de andere gewesten. Een deel
van hen benut de dynamische vraag naar arbeidskrachten in de Brusselse rand. De acties van de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, die informatie uitwisselen over vacant blijvende werkaanbiedingen en die ook taalopleidingen organiseren,
zijn precies bedoeld om de spanningen die meer
bepaald in Vlaanderen ontstaan, af te zwakken door
werklozen uit de andere gewesten werkgelegenheidskansen te bieden.
Het aandeel van de Brusselaars die buiten hun
gewest werken, is licht gestegen, van 16,7 %
in 2010 tot 17,5 % in 2017, terwijl het voor de
Walen met 0,7 procentpunt gekrompen is (tot
16,8 % in 2017) en voor de Vlamingen met 1,2 procentpunt (tot 10,2 %).
De door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling behandelde vacatures vereisen overigens voor
een zeer groot deel, in tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht, een laag scholingsniveau ofwel zijn er
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De verscherping van die indienstnemingsmoeilijkheden begon aarzelend tot uiting te komen in een
opwaartse druk op de lonen.

2.2 G
 ematigde versnelling van de lonen
en bescheiden stijging van de inflatie

De lonen stegen in 2018 sterker in
de private sector
Tegen de achtergrond van een krachtige vraag naar arbeid, trok de loonstijging in de private sector in 2018
aan, zij het in beperkte mate. De bruto-uurlonen
stegen met 2,3 %, tegen 1,7 % in 2017.
Die lichte versnelling is vooral toe te schrijven aan de reële componenten, met name het gecombineerde effect
van de conventionele loonsverhogingen en de loondrift.
In het in januari 2017 door de sociale partners gesloten centraal akkoord werd de maximale marge voor

de toename van de loonkosten in reële termen – dat
betekent ongerekend het indexeringseffect – voor
de periode 2017-2018 op 1,1 % vastgelegd. Er werd
gepreciseerd dat bij het bepalen van de effectief toegekende loonsverhogingen rekening moest worden
gehouden met de specifieke economische situatie van
de bewuste sector en onderneming.
Volgens de index van de conventionele lonen, opgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg op basis van een steekproef
van de belangrijkste paritaire comités, zouden de
in de sectoren toegekende baremaverhogingen ver
onder de reële marge zijn gebleven, namelijk 0,2 %

Tabel 5
Loonkosten
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Uurloonkosten in de private sector
Brutolonen per uur
Reële conventionele aanpassingen

1

Indexeringen
Loondrift

2

Werkgeversbijdragen 3
Uurloonkosten in de overheidssector
waarvan : Indexeringen
Uurloonkosten in de economie als geheel

2014

2015

1,1

0,2

1,3

0,3

0,0
0,8

2016

2017

2018 r

−0,2

1,4

1,7

1,3

1,7

2,3

0,0

0,0

0,2

0,4

0,1

0,5

1,6

1,7

0,5

0,2

0,7

−0,1

0,2

−0,1

−0,1

−1,5

−0,4

−0,6

1,2

0,3

2,3

2,9

2,2

0,0

0,0

1,0

2,0

1,5

1,2

0,2

0,4

1,7

1,7

Bronnen : FOD WASO, INR, RSZ, NBB.
1 In de paritaire comités vastgelegde loonsverhogingen.
2 Door de ondernemingen bovenop de interprofessionele en sectorale collectieve overeenkomsten toegekende verhogingen en premies ;
loondrift als gevolg van veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur en meetfouten ; bijdrage tot de verandering van de loonkosten,
in procentpunt.
3 Bijdrage tot de verandering van de loonkosten als gevolg van de wijzigingen in de impliciete bijdragevoeten, in procentpunt.
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in 2017 en 0,4 % in 2018. Het in 2018 opgetekende
snellere stijgingstempo weerspiegelt een gebruikelijk
kenmerk van de tweejaarlijkse cyclus van de loononderhandelingen : het is toe te schrijven aan de tijd
die nodig is om de resultaten van de sectorspecifieke
onderhandelingen concreet uit te voeren. Over de
twee jaar samen betekent de stijging met 0,7 %
echter een omslag ten opzichte van de voorgaande
zes jaar, toen er zo goed als geen conventionele
loonsverhogingen waren.
Tijdens die periode van loonmatiging, en de laatste
twee jaar is dat misschien intenser gebeurd, hebben sommige werkgevers hun werknemers wellicht
financiële voordelen
toegekend die geen
De werkgevers baremabezoldigingen
maakten meer gebruik betreffen. Het ging
van alternatieve daarbij om de uitbreiding van de sociale
vormen van verloning voordelen, zoals de
verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques, de toekenning van ecocheques of een hospitalisatieverzekering,
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of nog, een hogere bijdrage van de werkgever voor
de financiering van een groepsverzekering. Sommige
van die looncomponenten kunnen trouwens veeleer
worden beschouwd als een terugbetaling van kosten
dan als een onderdeel van het loon, zodat er noch
werkgevers- noch werknemersbijdragen op van toepassing zijn.
Die factoren worden opgetekend in de rubriek ‘loondrift’, die ook wordt beïnvloed door de werkgelegenheidsstructuur. Tijdens een periode van expansie
vinden meer jongeren en laaggeschoolden een baan,
wat de loondrift drukt. De veroudering van het personeelsbestand en de verhoging van het gemiddelde
kwalificatieniveau oefenen daarentegen veeleer een
opwaartse invloed uit. Al met al is de loondrift in
de private sector toegenomen van een licht negatief
effect in 2017 tot een positieve bijdrage van 0,2 %
in 2018. Ook in de overheidssector zijn de veranderingen in de personeelsstructuur de voornaamste verklarende factor voor de toename van de lonen (exclusief
indexering) tijdens de afgelopen drie jaar ; ze zorgden
er tevens voor dat de uurloonkosten er in 2016 en
in 2017 sterker stegen dan in de private sector.

De indexering is de voornaamste
stuwende kracht achter het verloop
van de brutolonen
Terwijl de versnelling van de brutolonen in de private
sector tussen 2017 en 2018 voornamelijk het gevolg
was van reële verhogingen, was de toename ervan
in 2018 voornamelijk toe te schrijven aan de invloed
van de loonindexering. Deze laatste leverde in 2018
een bijdrage van 1,7 % tot de stijging van de uurlonen
in de private sector, dat was 0,1 procentpunt meer dan
in 2017. In de overheidssector wordt een indexering toegepast wanneer een spilindex met 2 % wordt overschreden. Dat was voor het laatst het geval in augustus 2018
en daarvoor in mei 2017 : zodoende droeg de indexering
in 2018 ten belope van 1,5 % bij tot de loonstijging bij
de overheid, tegen 2 % het jaar voordien.
De indexering, die ook van toepassing is op de sociale
uitkeringen en de huurprijzen, werd in maart 2015 tijdelijk opgeschort, totdat de referentieparameter – namelijk het viermaandsgemiddelde van de gezondheidsindex – met 2 % gestegen was ; de facto was dat tot
april 2016. Sindsdien werd geleidelijk opnieuw gebruik
gemaakt van de normale indexering, op grond van de
regels inzake de aanpassing aan het prijsverloop die van
kracht zijn in de diverse paritaire comités, in regelingen
of in overeenkomsten. De loonmatigingseffecten van
de indexsprong kwamen tot uiting in 2015, maar vooral
in 2016 en ook nog in 2017.

De verlagingen van de bijdragen
in het kader van de taxshift hebben
de stijging van de loonkosten in
de private sector beperkt
De in het kader van de ‘taxshift 2016-2020’ toegekende verminderingen van de werkgeversbijdragen
aan de sociale zekerheid werden gefaseerd ingevoerd.
De belangrijkste daarvan sorteerden effect in 2016,
maar in 2018 werd een nieuw pakket maatregelen van
kracht. Het ging daarbij voornamelijk om de verlaging
van het basistarief van de werkgeversbijdragen van
22,65 tot 19,88 % en de vermindering van de loonmatigingsbijdrage van 7,35 tot 5,12 %. Die maatregelen
gingen echter gepaard met een terugschroeving van
de structurele bijdrageverminderingen : de forfaitaire
structurele verlagingen werden opgeheven (behalve
voor gehandicapte werknemers), net als de aanvullende verminderingen voor hoge lonen (behalve voor
de werknemers die onder de Sociale Maribel vallen).

Ook de volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van
de bijdragen voor eerste indienstnemingen in de kmo’s
en de uitbreiding van de voor de lage lonen toegekende verminderingen hadden een aanzienlijke impact.
Al met al hebben de bijdrageverminderingen de loonkosten in 2018 met 0,6 % gedrukt.
Mede als gevolg van dat matigend effect, stegen de
uurloonkosten in de private sector in 2018 met 1,7 %,
tegen 1,4 % het jaar voordien.

Het loonkostenverschil werd in 2018
kleiner, maar het bleef in het nadeel
van België
De vergelijking van het verloop van de uurloonkosten in België met dat bij de drie belangrijkste
handelspartners vormt het middelpunt van het proces van de centrale loononderhandelingen. De op
19 maart 2017 afgekondigde wet tot wijziging van
de wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, bepaalt de berekeningswijze van
die referentieloonkostenhandicap. Het verloop van
de loonkosten in België moet daarbij gecorrigeerd
worden voor de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen die in België in het kader van de
taxshift worden toegekend ; bijdrageverminderingen
die in de toekomst bovenop de taxshift zouden
worden toegekend, mogen voorts slechts ten belope van 50 % in rekening worden gebracht. Indien
de maatregelen inzake bijdrageverlaging zodoende
geneutraliseerd worden, komt de stijging van de
uurloonkosten in de private sector in 2018 bijna
0,5 procentpunt hoger uit dan wat blijkt uit de gegevens van de nationale rekeningen.
Volgens het technisch verslag van januari 2019 van
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), stegen
de aldus gemeten uurloonkosten in België in 2018
met 2,2 %, dat was minder dan in Duitsland (2,9 %)
en Nederland (2,3 %), en in dezelfde mate als in
Frankrijk (2,2 %). De loonkostenhandicap van België
nam bijgevolg met 0,3 procentpunt af ten opzichte
van het jaar voordien.
De omvang van de handicap, die een sinds 1996 gecumuleerde maatstaf is, werd ook beïnvloed door het
feit dat de gegevens van de nationale rekeningen in de
vier landen grondig werden herzien. De CRB raamde
in zijn verslag van januari 2018 de loonkostenhandicap
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Grafiek  23
De uurloonkostenhandicap van België is in 2018
afgenomen
(gecumuleerde verschillen 1 sinds 1996 in de private sector, in %)
20

verkleinde de handicap in dat jaar tot 0,9 %. Voor
de periode 2019-2020 raamt de CRB de beschikbare
maximale marge op 0,8 %. Die maximale marge dient
als basis voor de onderhandelingen over het centraal
akkoord waarin de loonnorm voor de periode 20192020 zal worden bepaald.
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Bron : CRB.
1 Volgens de berekeningswijze in de herziene wet tot
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve
vrijwaring van het concurrentievermogen. Een positief
teken wijst op een concurrentiewinst van de desbetreffende
economie tegenover België.

voor 2017 op 0,3 % ; op basis van de nieuwe gegevens wordt die raming voor dat jaar nu bijgesteld naar
1,2 %. Dankzij de in 2018 opgetekende vermindering,
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De herziene wet van maart 2017 bepaalt tevens dat
de CRB een absolute loonkostenhandicap berekent,
die het loonniveau in België vergelijkt met dat in de
buurlanden. Ook de historische handicap moet worden becijferd, dat is de loonkostenhandicap die werd
opgebouwd ten opzichte van de drie buurlanden vóór
de inwerkingtreding van de wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve
vrijwaring van het concurrentievermogen. Zolang die
historische handicap niet tot nul is herleid, zullen
nieuwe verminderingen van de sociale bijdragen voor
een deel automatisch verder worden aangewend om
dat verschil weg te werken.
In de wet wordt bovendien bepaald dat de concurrentiepositie van België geëvalueerd moet worden aan
de hand van de kloof in termen van loonkosten per
eenheid product. Die maatstaf vertoont een neutraal
verloop indien een snellere stijging van de loonkosten
gepaard gaat met een krachtiger groei van de productiviteit. De ontwikkelingen inzake uurloonkosten
mogen in principe niet duurzaam afwijken van het
verloop van de arbeidsproductiviteit.
Het verschil qua loonkosten per eenheid product werd
hier berekend op basis van de nationale rekeningen.

Grafiek  24
Het verschil inzake de loonkosten per eenheid product ten opzichte van de drie voornaamste
buurlanden is in 2018 licht verkleind
(gecumuleerde verschillen sinds 1996 in de bedrijvensector 1, in %)
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Bron : Eurostat.
1 De bedrijvensector bestaat uit de NACE-bedrijfstakken B tot en met N en omvat de industrie, de bouwnijverheid en de marktdiensten.
Hij kan worden beschouwd als een proxy van de private sector.
2 Een positief teken wijst op een snellere, sinds 1996 gecumuleerde stijging van de loonkosten in België dan gemiddeld in de drie buurlanden.
3 Een positief teken wijst op een tragere, sinds 1996 gecumuleerde productiviteitswinst in België dan gemiddeld in de drie buurlanden.
4 Eerste drie kwartalen.

Deze berekening verschilt van die van de referentie
voor het uurloonkostenverschil, niet alleen omdat er
een andere bron wordt gebruikt, maar ook omdat de
in het kader van de taxshift toegekende bijdrageverminderingen niet worden geneutraliseerd en omdat
de resultaten voor 2018 hier een gemiddelde van de
eerste drie kwartalen zijn veeleer dan een raming op
jaarbasis. Het verloop ervan is vergelijkbaar met dat
van de uurloonkosten, ook al nam de productiviteit
in België trager toe. In 2018 zou, op basis van de gegevens van de eerste drie kwartalen, het verschil per
eenheid product verkleind zijn ten gevolge van het in
België relatief gematigder verloop van de uurloonkosten. Uit de uitsplitsing naar bedrijfstak blijkt dat de
productiviteit vooral vrij zwak is in de marktdiensten,
een bedrijfstak die in de economie overigens steeds
belangrijker wordt.

De inflatie is licht gestegen als
gevolg van het verloop van de
levensmiddelenprijzen
De gemiddelde totale inflatie op jaarbasis bleef relatief hoog ; van 2017 tot 2018 steeg ze licht van 2,2 %
tot 2,3 %. Die geringe versnelling was het gevolg van
het verloop van de levensmiddelenprijzen. De onderliggende inflatie, waaruit de volatiele componenten
van de korf van de consumptieprijsindex worden geweerd, liep dan weer terug van 1,5 tot 1,3 %.
Het stijgingstempo van de levensmiddelenprijzen verdubbelde vrijwel en beliep in 2018 2,7 %, tegen 1,4 %
een jaar eerder, wat te maken had met diverse factoren. Zo stegen de prijzen voor zuivelproducten met
4,7 %, wat beduidend méér was dan in 2017 (1,2 %).
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Tabel 6
Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
Weging

2015

2016

2017

2018

2018

Totaal

0,6

1,8

2,2

2,3

100,0

Onderliggende inflatie

1,6

1,8

1,5

1,3

68,7

Diensten

2,4

2,2

1,9

1,5

41,5

Niet‑energetische industriële goederen

0,5

1,0

0,8

0,9

27,2

1,8

3,1

1,4

2,7

21,3

−8,0

−0,6

9,9

8,9

10,0

11,9

28,3

7,9

2,2

3,2

Levensmiddelen
Energiedragers

1

Elektriciteit
Gas

−5,4

−11,8

4,1

9,6

1,6

Brandstoffen

−12,8

−5,3

10,6

10,7

3,3

Stookolie

−25,7

−17,5

18,7

19,4

1,6

Gereguleerde prijzen 3

0,4

0,3

0,3

0,3

13,7

Heffingen op energie en levensmiddelen

0,4

1,0

0,4

0,1

–

1,0

2,1

1,8

1,8

–

Bijdrage tot de totale inflatie 2

p.m. Gezondheidsindex

4

Bronnen : Eurostat, Statbel, NBB.
1 Inclusief vaste brandstoffen.
2 In procentpunt.
3 Volgens de classificatie van Eurostat.
4 Nationale consumptieprijsindex, exclusief producten die geacht worden schadelijk te zijn voor de gezondheid, namelijk tabak, alcohol en
motorbrandstoffen.

Die versnelling hield verband met de toename van
de Europese prijzen voor melkvet en bleek niet eigen
te zijn aan België : in de drie voornaamste buurlanden zette de prijsstijging immers reeds zes maanden
eerder in, namelijk eind 2016. Ook de verhoging,
in januari 2018, van de
accijnzen op tabak en
De lichte stijging op gesuikerde dranken,
van de inflatie is toe en de prijsstijgingen
te schrijven aan de voor alcoholische dranken ondersteunden de
levensmiddelen algemene prijsstijging
voor bewerkte levensmiddelen. Wat de onbewerkte levensmiddelen betreft, gingen de fruitprijzen, die in 2017 gedaald
waren, in 2018 opnieuw omhoog.
De vertraging van de onderliggende inflatie kwam
voor rekening van de diensteninflatie, die daalde
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van 1,9 tot 1,5 %. De geringere diensteninflatie was
vooral het resultaat van de beperktere prijsstijgingen
voor telecommunicatiediensten en in de horeca, alsook van de afschaffing, in januari 2018, van het kijken luistergeld in het Waals Gewest. Zelfs zonder die
maatregel, waardoor de diensteninflatie met 0,2 procentpunt werd gedrukt, bleef de diensteninflatie
in 2018 aanzienlijk vertragen, hoewel de loonkosten
sinds 2017 sterk stijgen. Die situatie is tegengesteld
aan die tijdens de voorgaande jaren, toen de dienstenprijzen toch versnelden tijdens een periode van
nochtans vrij intense loonmatiging en maatregelen
tot verlichting van de arbeidskosten. Dit bevestigt dat,
in België, de transmissie van het loonkostenverloop
in de verkoopprijzen zeer geleidelijk en met vertraging plaatsvindt, waarbij schommelingen van de loon
kosten voor een deel worden opgevangen door een
tegenovergestelde beweging van de winstmarges van
de ondernemingen.

Grafiek  25
Vertraging van de onderliggende inflatie
(HICP ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij
anders vermeld)
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Bron : Eurostat.

De energie-inflatie schommelde
aanzienlijk in de loop van het jaar
De energie-inflatie bleef hoog – gemiddeld 8,9 %
in 2018 –, maar ze viel toch lager uit dan in 2017.
Die gemiddelde stijging verhult belangrijke schommelingen in de loop van het jaar. Van mei tot oktober 2018 namen de energieprijzen aanzienlijk toe als
gevolg van de prijsstijging voor Brentolie. In oktober
bereikte die stijging 17,3 % op jaarbasis voor de
brandstofprijzen aan de pomp en 34,7 % voor huisbrandolie. Vanaf november sloegen de olieprijzen om ;
aan het einde van het jaar beliepen de prijsstijgingen van die producten respectievelijk 7,1 en 7,4 %.
De prijs van huisbrandolie ondergaat duidelijker de
schommelingen van de internationale noteringen,
aangezien de geringere accijnzen die erop van toepassing zijn een kleinere bufferrol spelen.
Het zogeheten kliksysteem trad in 2018 achtmaal
in werking. Dat mechanisme werd gebruikt om de
taxshift te financieren en wil ook het gebruik van

diesel ontmoedigen, omdat het een brandstof is die
voor de gezondheid schadelijke fijnstofdeeltjes produceert. Het systeem houdt in dat dalingen van de
dagelijkse maximumprijzen voor diesel – die worden
vastgesteld in het kader van de programmaovereenkomst die de detailhandelsprijzen van
De energie-inflatie is
de aardolieproducten
op een hoog niveau
regelt – niet integraal
aan de consumengebleven door de
ten worden doorbeaardolieproducten
rekend, maar deels
worden gecompenseerd door een verhoging van de accijnzen. Vanaf
een bepaalde verhoging van de accijnzen op diesel, volgt een compenserende accijnsverlaging voor
benzine. Het systeem was van toepassing totdat de
accijnzen op diesel het niveau van die op loodvrije
benzine bereikten, wat sinds 19 juli 2018 het geval
is ; ze bedroegen toen € 0,60 per liter. Los van het
kliksysteem, werden de accijnzen op benzine en diesel in januari trouwens geïndexeerd ; dat gebeurde
op basis van de totale inflatie.
In de zomer kwam de maximumprijs voor diesel voor
het eerst hoger uit dan die voor benzine. De gemiddelde prijs aan de pomp lag in 2018, met € 1,42 per
liter, ook ietwat boven die van benzine. De dieselprijs

Grafiek  26
De prijzen van aardolieproducten sloegen aan
het einde van het jaar om
(HICP ; veranderingspercentages op jaarbasis)
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Bronnen : Eurostat, Thomson Reuters.
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relatief stabiel. De accijnzen op diesel in België behoorden tot de hoogste in de EU, na het Verenigd
Koninkrijk, Italië en Frankrijk.

Grafiek  27
De accijnzen op diesel en op benzine zijn
voortaan even hoog
(daggegevens, in € per liter)
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Bron : Belgisch Staatsblad.

steeg echter driemaal zo snel, aangezien diesel in 2017
goedkoper was dan benzine. De accijnzen waren goed
voor ongeveer 40 % van de brandstofprijzen in de
tankstations ; dat aandeel bleef van 2017 tot 2018

Hoewel de elektriciteitsprijs in 2018, gemiddeld beschouwd, duidelijk minder sterk steeg dan tijdens het
jaar voordien, liet hij in de loop van het jaar vrij sterke
schommelingen optekenen. In januari 2018 leidde de
afschaffing van de energiebijdrage in Vlaanderen tot
een daling van de elektriciteitsprijs. Vanaf juli is hij
echter opnieuw gestegen als gevolg van het verloop
van de energiecomponent op de elektriciteitsfactuur.
Op de groothandelsmarkten nam de elektriciteitsprijs
sinds het tweede kwartaal van 2018 toe, voornamelijk vanwege het prijsverloop van de andere energetische grondstoffen, bijvoorbeeld aardolie, gas en
steenkool, alsook door een forse prijsstijging voor de
CO2-certificaten als gevolg van een hervorming van
de mechanismen inzake de emissierechten. De onbeschikbaarheid van een groot deel van het Belgisch
nucleair park en de onzekerheid over de elektriciteitsvoorziening in de winter verhoogden de druk
op de elektriciteitsmarkt, waardoor in oktober de
prijzen van nieuwe variabele en vaste contracten voor
particulieren aanmerkelijk stegen. De voornaamste
buurlanden bleven gevrijwaard van die extra druk op
de consumptieprijzen.

Grafiek  28
Bezorgdheid over de bevoorrading zorgde in de loop van 2018 voor opwaartse druk
op de elektriciteitsprijzen
(HICP ; veranderingspercentages op jaarbasis)
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Bron : Eurostat.
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Ook onder impuls van de prijsstijging op de groothandelsmarkten, gingen de consumptieprijzen voor
gas vanaf juli fors omhoog en in oktober lagen ze
18 % hoger dan een jaar eerder. Zodoende was het
stijgingstempo in België in 2018 veel sneller dan het
gemiddelde in de drie buurlanden, vooral omdat
de detailhandelsprijzen in Duitsland het hele jaar
lang daalden. Die ontwikkelingen hebben het totale
inflatie-ecart vergroot, ten nadele van België.

Grafiek  29
Na een verkleining is het inflatieverschil met de
buurlanden opnieuw toegenomen onder impuls
van de energieprijzen
(kwartaalgemiddelden, bijdragen in procentpunt)
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is fors verkleind ten opzichte van
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Het inflatieverschil tussen België en zijn drie voornaamste buurlanden, dat in 2015 en 2016 aanzienlijk
was vergroot, tot maximaal 1,6 procentpunt, is sinds
begin 2017 gestaag verkleind. In de eerste helft
van 2018 beliep het nog 0,2 procentpunt. Dat verschil
was voornamelijk toe te schrijven aan de snellere stijgingen van de dienstenprijzen en aan de maatregelen
om de taxshift te financieren. In de tweede helft van
het jaar nam het weer toe, ditmaal als gevolg van de
schokken op de energieproducten. De consumptieprijzen in België worden immers meer rechtstreeks
beïnvloed door de wereldwijde schommelingen van
de aardolieprijs ; bovendien stegen de elektriciteits- en
gasprijzen er sterker dan in de buurlanden.
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Bron : Eurostat.

De totale inflatie steeg in de drie voornaamste buurlanden van gemiddeld 1,5 % tot 1,9 % in 2018 ; het
verschil met België is afgenomen van 0,8 procentpunt in 2017 tot 0,4 procentpunt in 2018. Sinds de
oprichting van de EMU in 1999 werden tussen België
en de drie voornaamste buurlanden inflatieverschillen opgetekend. De inflatie lag in België niet systematisch hoger, maar het verschil op jaarbasis beliep
gemiddeld 0,4 procentpunt.
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2.3 Verzwakking van de particuliere consumptie
en de lopende rekening in evenwicht
consumptie en de bedrijfsinvesteringen, samen goed
voor twee derde van het bbp. De investeringen in
woningen namen dan weer licht toe in 2018, na een
stagnatie in het voorgaande jaar. De combinatie van relatief lage rentetarieven en een toenemende koopkracht
werkt de vraag naar woningen in de hand. De overheidsuitgaven, waarvan het verloop overeenstemt met
de gebruikelijke investeringscyclus in de aanloop naar de
lokale verkiezingen, stegen eveneens iets krachtiger dan
het jaar voordien. De netto-uitvoer leverde een grotere

In 2018 werd de bbp-groei, net als het voorgaande
jaar, geschraagd door een gematigde stijging van
de binnenlandse vraag en een sterke bijdrage van de
netto-uitvoer. Terzelfder tijd werd hij afgeremd door
de voorraadwijzigingen.
De binnenlandse bestedingen (ongerekend de voorraden) namen in België met 1 % toe, een bijna even
grote stijging als in 2017, maar kleiner dan voorheen.
Bij de binnenlandse vraag vertraagden de particuliere

Tabel 7
Bbp en voornaamste bestedingscategorieën
(voor kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2014

2015

Particuliere consumptie

0,6

Overheidsconsumptie

0,6

Bruto-investeringen in vaste activa
Woningen
Ondernemingen

2016

2017

2018 r

0,9

1,7

1,1

0,8

0,6

−0,2

0,6

0,8

5,8

2,7

3,8

1,8

1,7

5,7

1,0

3,7

0,0

0,4

6,5

3,6

4,7

2,3

1,7

p.m. Ongerekend specifieke transacties

2,5

3,6

5,4

5,5

2,3

Overheid

1,4

0,7

−2,0

2,1

4,9

1,8

1,2

1,8

1,1

1,0

1

p.m. Finale binnenlandse bestedingen 2
Voorraadwijziging

3

Netto-uitvoer van goederen en diensten 3
Uitvoer van goederen en diensten

1

Invoer van goederen en diensten 1
Bbp
p.m. Nominaal bbp (in € miljard)

0,3

0,3

0,3

0,0

−0,3

−0,8

0,1

−0,5

0,6

0,7

5,2

3,5

7,6

5,0

3,5

6,2

3,4

8,5

4,3

2,8

1,3

1,7

1,5

1,7

1,4

400,1

411,0

424,7

439,1

450,5

Bronnen : INR, NBB.
1 De afgelopen jaren hebben omvangrijke specifieke transacties (bijvoorbeeld sommige investeringen in het buitenland of de herstructurering
van de activiteiten van een multinational), die nauwelijks een effect hadden op de economische bedrijvigheid in België, tot een sterkere
volatiliteit geleid van sommige componenten van het bbp.
2 Ongerekend de voorraadwijziging.
3 Bijdragen aan de verandering van het bbp t.o.v. het voorgaande jaar, in procentpunt.
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bijdrage omdat de bruto-invoerstromen sterker vertraagden dan de bruto-uitvoerstromen.

De particuliere consumptie blijft
verzwakken
Voor het tweede jaar op rij vertraagde de volumegroei van de particuliere consumptie ; hij beliep 0,8 %.
Die verzwakking was vooral merkbaar in het verloop
van de consumptie ongerekend duurzame goederen,
die tijdens de eerste drie kwartalen van het jaar flink trager groeide dan gemiddeld tijdens de drie voorgaande
jaren. De consumptie van duurzame goederen nam in

de eerste helft van 2018 toe. Dat was niet onverwacht,
gelet op de stijging, in 2017, van de indicator uit de
consumentenenquête, die betrekking heeft op de voor
de twaalf volgende maanden geplande grote aankopen.
Samen met de in 2018 opgetekende vertraging
van de particuliere consumptie, daalde de indicator van het consumentenvertrouwen. Deze laatste,
die in 2017 zijn hoogste waarde sinds 2001 had
bereikt, liep geleidelijk terug, al bleef hij boven zijn
langetermijngemiddelde. De gematigde verzwakking van het consumentenvertrouwen kan wellicht
deels worden toegeschreven aan de toegenomen
internationale risico’s. De consumenten bleven

Grafiek  30
De particuliere consumptie vertraagt
Bijdrage aan de groei van de particuliere
consumptie

Particuliere consumptie en werkloosheidsverwachtingen

(kwartaalgegevens naar volume ; in procentpunt t.o.v.
het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.
1 De categorie ‘Overige’ omvat onder meer de uitgaven van Belgische toeristen in het buitenland, verminderd met die van de buitenlandse
toeristen in België.
2 Saldi van de antwoorden op de maandelijkse enquête, voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
3 Saldi van de antwoorden op de maandelijkse enquête, geaggregeerde kwartaalgegevens. Voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
De door de NBB gepubliceerde indicator werd geïnverteerd.
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niettemin positief over de arbeidsmarktvooruitzichten. Deze laatste subindicator correleert doorgaans
het best met het verloop van de particuliere consumptie, maar dat verband is de laatste drie jaar
fel verzwakt.
Het onzekerder economisch klimaat kan de gezinnen er hebben toe aangezet hun consumptieve bestedingen enigszins af te remmen. Al met
al bleef de toename van de particuliere consumptie
in 2018, met 0,8 %, licht achter bij de stijging van
de koopkracht, die 1,2 % beliep. De spaarquote
nam derhalve enigszins toe, van 11,5 tot 11,8 %
van het beschikbaar inkomen.
Op lange termijn sluit het verloop van de gezinsconsumptie nauw aan bij dat van het inkomen
uit arbeid. In normale omstandigheden is er ook
een sterk verband met het beschikbaar inkomen.
Tussen 2010 en 2015 werd dat verband echter

minder duidelijk als gevolg van de inkrimping van
het inkomen uit vermogen, tegen de achtergrond
van de lage rendementen in de nasleep van de
financiële crisis en de overheidsschuldencrisis in
het eurogebied. Daardoor was de spaarquote
van de gezinnen fors gedaald, tot onder het niveau
van dat in de buurlanden.
De jaar-op-jaar wijzigingen in deze variabelen kunnen evenwel tijdelijk van elkaar afwijken, onder
meer omdat de gezinnen geneigd zijn hun consumptiepatroon af te vlakken wanneer ze hun inkomen plots zien veranderen. Zo steeg hun reële
consumptie in 2015 en 2016 sterker dan hun inkomen ; de groei van dit laatste werd beknot door
de indexsprong, net als die van de van de overheid
ontvangen overdrachten. Het tegenovergestelde
deed zich voor in 2017 en 2018, toen de snellere
toename van het inkomen niet zorgde voor een
opleving van de consumptie.

Grafiek  31
Op lange termijn bewegen de consumptie en het inkomen van de particulieren in dezelfde richting
Gecumuleerd verloop

Verandering op jaarbasis

(indexcijfers 2001 = 100, voor kalenderinvloeden gezuiverde
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(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, voor
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Bronnen : INR, NBB.
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2017

2018 r

Lichte vertraging van de groei van
het beschikbaar inkomen

De lonen waren de stuwende kracht
achter het gezinsinkomen

De koopkracht van de particulieren steeg in 2018 in
ongeveer dezelfde mate als in 2016 en 2017. Net als
de voorgaande jaren was de stijging minder sterk dan
in de buurlanden (1,5 % in Duitsland en Frankrijk en
1,9 % in Nederland). Die achterstand inzake koopkracht liep op tijdens een periode waarin de inflatie
in België hoger was. Hoewel de indexeringsmechanismen voor de inkomens de impact van sterkere
binnenlandse prijsstijgingen temperen – trouwens op
gevaar af dat het concurrentievermogen ten aanzien
van het buitenland in gevaar komt –, worden sommige productencategorieën immers buiten beschouwing gelaten, waardoor de koopkracht eventueel
nog verder wordt aangetast. Dat was in 2018 met
name het geval voor de stijgingen van de brandstofprijzen aangezien die producten niet opgenomen zijn
in de referentieprijsindex. Ook de maatregelen inzake loonmatiging drukten aanvankelijk het inkomen
uit arbeid. Op middellange termijn ondersteunen ze
echter het concurrentievermogen van de ondernemingen en de werkgelegenheid.

In nominale termen nam het beschikbaar inkomen
van de huishoudens in 2018 met 3,1 % toe. Net als
de twee jaren voordien lag vooral de stijging van het
inkomen uit arbeid daaraan ten grondslag. In totaal
stegen de brutolonen met 3,8 %, onder impuls van
een nieuwe krachtige expansie van het arbeidsvolume en de geleidelijke versnelling van de uurlonen.
Het verloop van de arbeidsinkomens, dat in de eerste
helft van het decennium werd afgeremd door de inspanningen inzake loonmatiging, vertoont sindsdien
een steviger dynamiek.

Grafiek  32

De andere inkomenscategorieën speelden een minder belangrijke rol in de toename van het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Het geheel
van het bruto-exploitatieoverschot en het bruto
gemengd inkomen steeg met slechts 2,5 %, tegen
3 % in 2017. De vertraging was het sterkst voor
de inkomens uit vermogen, waarvan de toename
vertraagde van 3,5 tot 2,2 % in 2018. De stijging
van de dividenden van de ondernemingen was de
kleinste sinds 2012.
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Het arbeidsinkomen had in 2018 een zwaardere impact op het beschikbaar inkomen dankzij de aanvullende verlagingen, na de eerste fase in 2016, van
de personenbelasting in het kader van de taxshift.
Het ging daarbij meer bepaald om de uitbreiding van
de forfaitaire aftrek van beroepskosten, de verhoging
van de belastingvrije som, alsook om een verdere
aanpassing van de belastingschalen. Daardoor namen
de overdrachten van de gezinnen aan de overige
sectoren, die grotendeels uit belastingen bestaan,
met slechts 2,7 % toe, wat veel minder is dan de stijging van de loonsom.

De overdrachten die de gezinnen van andere
sectoren ontvingen, stegen in 2018 met 2,1 %.
De pensioenen en invaliditeitsuitkeringen bleven geleidelijk toenemen, in tegenstelling tot
de werkloosheidsuitkeringen.

 	
Bronnen : Eurostat, INR, NBB.
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Tabel 8
Determinanten van het bruto beschikbaar inkomen van de particulieren, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
In € miljard

2014

2015

2016

2017

2018 r

2018 r

1,1

0,6

2,0

3,4

3,3

252,1

1,5

0,8

2,9

3,5

3,8

170,5

Arbeidsvolume werknemers

0,2

0,6

1,4

1,6

1,5

Brutolonen per gewerkt uur 1

1,4

0,2

1,5

1,9

2,2

Bruto primair inkomen

1

Brutolonen

Bruto-exploitatieoverschot en
bruto gemengd inkomen

3,6

1,5

1,2

3,0

2,5

53,2

−5,0

−1,8

−1,8

3,5

2,2

28,3

−55,1

−43,7

−32,9

−17,6

90,5

0,9

3,1

4,3

2,2

5,9

1,0

17,0

−0,8

−4,4

−5,1

0,9

0,3

10,4

6,6

9,2

63,1

−1,3

−6,8

6,0

Ontvangen lopende overdrachten

1,6

1,8

3,1

2,3

2,1

101,0

Betaalde lopende overdrachten 1

1,4

1,5

0,4

2,6

2,7

95,1

Bruto beschikbaar inkomen

1,2

0,8

3,0

3,3

3,1

258,0

p.m. In reële termen 3

0,7

0,1

1,2

1,4

1,2

12,5

11,8

11,3

11,5

11,8

Inkomen uit vermogen 2
Interesten
Ontvangen dividenden
Overige
Netto lopende overdrachten 1

Spaarquote 4

Bronnen : INR, NBB.
1 Ontvangen lonen of betaalde lopende overdrachten ongerekend sociale bijdragen betaald door de werkgevers.
2 Het betreft nettobedragen, dat wil zeggen het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en de aan andere sectoren betaalde
inkomens.
3 Gegevens gedefleerd aan de hand van de deflator van de consumptieve bestedingen van de particulieren.
4 In % van het beschikbaar inkomen in ruime zin, dat wil zeggen inclusief de wijziging van de rechten van de huishoudens inzake de in het
kader van een beroepsactiviteit aangelegde aanvullende pensioenen.

De bedrijfsinvesteringen bleven
sterker groeien dan het bbp
De bedrijfsinvesteringen – ongerekend sommige specifieke operaties –, die de voorgaande vier jaar fors
hadden aangetrokken, vertraagden in 2018 : ze groeiden met naar volume 2,3 %, wat evenwel nog meer
was dan het bbp.
Na de financiële crisis van 2008 gingen de bedrijfsinvesteringen zich vanaf 2010 geleidelijk herstellen en
vanaf 2014 veerden ze sterk op. De opleving berustte op ruime en goedkope externe financieringsmogelijkheden, bredere bruto-exploitatiemarges
en stevige fundamentals voor de geaggregeerde
vraag. De bedrijfsinvesteringen waren een van de
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belangrijkste motoren van de economische groei
in België. Voornamelijk ondersteund door de uitvoer, stegen ze tussen 2007 en 2018 met in totaal
ruim 20 %, terwijl de particuliere consumptie gecumuleerd met 12 % steeg en de investeringen in
woningen met 7 % terugliepen. De Belgische ondernemingen voerden hun investeringen sterker op
dan de bedrijven in Nederland, maar minder sterk
dan die in Duitsland.
Die investeringen betroffen voornamelijk immateriële
activa – bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten,
software en databanken – en in mindere mate onroerende activa. De investeringen in machines en uitrusting hebben pas recentelijk opnieuw hun niveau van
vóór de crisis van 2007-2008 bereikt.

De tragere groei van de bedrijfsinvesteringen in
België lijkt, na verscheidene jaren van forse toename, een normalisatie. De vertraging deed zich
voor in een context waarin de ondernemingen, als
gevolg van de internationale conjunctuurverzwakking en de druk op hun bedrijfsresultaten, met een
minder gunstige omgeving werden geconfronteerd.
Het bruto-exploitatieoverschot van de ondernemingen
– dat is het inkomen uit hun activiteit – steeg in 2018
minder sterk : het nam met nog slechts 1 % toe, tegen
gemiddeld 5,2 % tijdens de voorgaande vier jaar. Die
vertraging had in eerste instantie te maken met het
minder dynamische verloop van het verkoopvolume,
zowel bij de uitvoer als op de binnenlandse markt.
Bovendien zijn de marges gekrompen : de verkoopprijzen per eenheid product stegen immers veel minder
sterk dan de kosten per verkochte eenheid, vooral
omdat de invoer duurder is geworden, maar ook omdat de loonkosten per eenheid product en de netto
indirecte belastingen omhoog zijn gegaan. Een dergelijk verschil werd sinds 2012 niet meer opgetekend.
De ondernemingen zagen hun bruto-exploitatiemarge

bijgevolg verkleinen, met 1,2 %, aangezien ze de volledige last van de extra kosten nog niet doorberekenden in de verkoopprijzen.
Naast de effectieve verslechtering van de internationale conjunctuur, is ook het algemene klimaat van
toenemende onzekerheid minder gunstig voor de
investeringen. Uit de
maandelijkse conjuncDe vertraging van de
tuurenquêtes is gebedrijfsinvesteringen
bleken dat de beoorlijkt een normalisatie
deling van de orders
uit het buitenland in
de loop van het jaar geleidelijk verslechterde, waardoor de synthetische indicator van het ondernemersvertrouwen daalde ten opzichte van zijn historisch
hoogtepunt van 2017. Ruimer beschouwd, liepen
tussen het begin en het einde van het jaar ook de
indicatoren met betrekking tot de vraagvooruitzichten terug, zowel in de verwerkende nijverheid als in
de diensten aan ondernemingen en in de handel.
Ook andere enquêtegegevens wijzen op een vertraging van de bedrijfsinvesteringen. De bezettingsgraad

Grafiek  33
De bedrijfsinvesteringen in België hebben de groei stevig ondersteund
Bedrijfsinvesteringen in België en de
drie buurlanden

Voornaamste componenten van de
geaggregeerde vraag in België
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Bronnen : Eurostat, INR, NBB.
1 Voor specifieke transacties gecorrigeerde index voor België.
2 In Nederland werd in 2015 een eenmalige sterke stijging opgetekend onder invloed van de wijzigingen van de belastingwetgeving inzake
investeringen. Om redenen van leesbaarheid werd die in de grafiek buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 9
Determinanten van het bruto‑exploitatieoverschot van de ondernemingen 1, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2014

Bruto-exploitatiemarge per verkochte eenheid

2

Verkoopprijs per eenheid
Op de binnenlandse markt

2015

2016

2017

2018 r

−0,8

4,6

1,2

0,5

−1,2

−0,7

−1,4

−0,3

2,3

2,2

0,4

0,5

1,3

2,0

2,1

−1,9

−3,0

−1,7

2,2

1,6

−0,7

−2,6

−0,6

2,7

2,9

−2,1

−3,8

−2,3

3,1

3,2

0,5

−1,3

0,6

1,4

2,0

Loonkosten per eenheid product 4

0,2

−1,7

−0,2

1,5

2,1

Netto indirecte belastingen per eenheid product

0,1

−0,4

4,8

1,9

2,8

Eindverkopen tegen vaste prijzen

3,7

2,8

5,1

3,1

2,2

Bruto-exploitatieoverschot van de vennootschappen

2,9

7,6

6,4

3,7

1,0

Bij de uitvoer
Kosten per verkochte eenheid
Ingevoerde goederen en diensten
Kosten van binnenlandse oorsprong
per geproduceerde eenheid 2, 3
waarvan :

Bronnen : INR, NBB.
1 Private bedrijven en overheidsbedrijven.
2 Met inbegrip van de voorraadwijziging.
3 Deze rubriek omvat, naast de lonen, de indirecte belastingen min de subsidies, en het bruto gemengd inkomen van de zelfstandigen.
4 De loonkosten per eenheid product worden hier uitgedrukt per eenheid toegevoegde waarde van de bedrijvensector en zijn niet gezuiverd
voor kalenderinvloeden.
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Grafiek  34
De conjunctuur verzwakte in de verwerkende nijverheid
Conjunctuurindicatoren : synthetische
curve en beoordeling van de orders uit
het buitenland
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Bron : NBB.

van het productievermogen in de verwerkende nijverheid daalde immers, al bleef hij boven zijn historisch
gemiddelde. Dat resultaat voor het land als geheel
verhult echter verschillen tussen de gewesten, aangezien de bezettingsgraad van de productiecapaciteit
in Vlaanderen sinds begin 2017 overduidelijk uitstijgt
boven het nationaal gemiddelde.

De invoer vertraagde sterker dan de uitvoer : de
invoergroei liep terug van 4,3 % in 2017 tot 2,8 %
in 2018. De zwakkere uitvoer speelde daarbij een
cruciale rol, aangezien het productieproces voor de
uitvoer voor een groot deel uit ingevoerde inputs
en componenten bestaat. Dat effect werd versterkt
door de vertraging van de particuliere consumptie
en de bedrijfsinvesteringen in België.

Vertraging van de uitvoer als
gevolg van de verzwakking van
de buitenlandse vraag

Al met al droeg de netto-uitvoer in 2018 ten belope van 0,7 procentpunt bij tot de bbp-groei naar
volume, dat is een stijging met 0,1 procentpunt ten
opzichte van de – reeds duidelijk positieve – bijdrage in 2017. Die verbetering wat het volumeverloop
betreft, was echter onvoldoende om te voorkomen
dat het overschot op de handelsbalans in 2018 verkleinde. De ruilvoet van de Belgische economie met
het buitenland verslechterde immers aanzienlijk,
in 2018 met zowat 1,6 %, aangezien de invoerprijzen als gevolg van de snel duurder wordende
energiedragers veel sneller stegen (met 3,2 %) dan
de uitvoerprijzen (1,6 %).

De groei naar volume van de uitvoer van goederen
en diensten vertraagde in 2018 tot 3,5 %, nadat hij
in 2017 ongeveer 5 % beliep. Die beweging hield
rechtstreeks verband met de verzwakking van de
buitenlandse vraag, die zowel de markten van het
eurogebied als die van de rest van de wereld trof.
Het marktaandeel bleef in 2017 en in 2018 immers
zo goed als stabiel, wat gemiddeld beschouwd ook
het geval was tijdens de voorgaande drie jaar.

NBB Verslag 2018 ¡ Economische ontwikkelingen in België

101

Grafiek  35
Het marktaandeel bleef nagenoeg stabiel

1, 2

(veranderingspercentages op jaarbasis, voor seizoen- en
kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens)
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8
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overeenstemmende periode van 2017. De hogere
invoerprijzen voor aardolie- en aardgasproducten
droegen tot die stijging bij. Daarnaast namen ook
de elektriciteitsaankopen in het buitenland aanzienlijk toe, hoofdzakelijk in het tweede en het derde
kwartaal als gevolg van, onder meer, de onbeschikbaarheid van een groot aantal Belgische kerncentrales en het opwaarts verloop van de prijzen op de
groothandelsmarkten.

4

 	
Bronnen : ECB, INR.
1 De uitvoermarkten worden bepaald op basis van de laatst
beschikbare ramingen van de invoervraag bij de handelspartners.
2 Zonder rekening te houden met het effect van de reorganisatie
van de activiteiten van een onderneming uit de farmaceutische
nijverheid in 2016 en 2017.

Het saldo van het goederenverkeer ongerekend
energiedragers, daarentegen, verbeterde tijdens de
eerste drie kwartalen van het jaar met € 7,9 miljard tot € 12,1 miljard, of ongeveer 3,7 % bbp.
Die verbetering kwam bijzonder sterk tot uiting in
de categorie ‘chemische producten en aanverwante
producten’, die goed is voor meer dan 30 % van de
totale Belgische uitvoer. De verkoop van die producten op de buitenlandse markten steeg tijdens de eerste negen maanden van 2018 met meer dan 16 %,
de invoer ervan met zowat 13 %. Ook de categorie
‘machines en vervoermaterieel’, die traditioneel een
negatief saldo laat optekenen, heeft bijgedragen
tot het herstel van het goederensaldo met het buitenland, aangezien de uitvoer met ongeveer 3 %
toenam, terwijl de invoer terugliep.

Het handelsoverschot met het
buitenland verkleinde

Grafiek  36
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Volgens de gegevens van de betalingsbalans en
de buitenlandse handel zou het overschot op het
goederen- en dienstenverkeer verkleind zijn van
€ 4,4 miljard in 2017 tot naar schatting 0,1 miljard in 2018. De beschikbare gedetailleerde statistieken voor de eerste drie kwartalen tonen aan
dat die verslechtering moet worden toegeschreven
aan de hogere nettofactuur van de energiedragers en aan de vermindering van het overschot
op de dienstenhandel.

De ruilvoet is duidelijk verslechterd
(in procentpunt bbp, tenzij anders vermeld)
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Het saldo van de goederenhandel,
ongerekend energiedragers,
verbeterde
De Belgische nettofactuur voor energieproducten
ten opzichte van de rest van de wereld liep tijdens de eerste negen maanden van 2018 op tot
zowat € 13,8 miljard, tegen 9,3 miljard voor de
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Bronnen : INR, NBB.
1 In % bbp.

Grafiek  37
Het surplus op de goederenhandel werd groter 1
Verloop van de externe goederenhandel 2
(verandering tijdens de eerste negen maanden van 2018 t.o.v. de overeenstemmende periode van 2017, in %, tenzij anders vermeld)
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Bron : INR.
1 Nationaal concept, volgens de statistieken van de buitenlandse handel, SITC 1-classificatie.
2 Tussen haakjes, het aandeel van de productcategorie in de totale uitvoer van België.
3 Verandering van het saldo, in € miljard, tussen de eerste drie kwartalen van 2017 en 2018.
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Het totale goederensaldo verbeterde ten opzichte
van zowel het eurogebied als de landen erbuiten.
Het saldo tegenover de partners van het eurogebied bleef wel deficitair door de aanzienlijke invoer
van energieproducten uit Nederland. Ongerekend
energiedragers is het saldo van het goederenverkeer echter aanzienlijk verbeterd, vooral ten opzichte van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van België. De uitvoerwaarde naar dat land
steeg immers met ongeveer 14 %, voornamelijk als
gevolg van de uitvoer van ‘chemische producten
en aanverwante producten’, terwijl de invoer met
zowat 3 % terugliep. Ook ten opzichte van nieteurolanden is het overschot van de goederenhandel fors vergroot : ongerekend energiedragers nam
het toe van zowat € 6,1 miljard tijdens de eerste
negen maanden van 2017 tot ongeveer 11 miljard in de overeenstemmende periode van 2018.
Zo werd ten opzichte van de Verenigde Staten een
overschot van € 1,3 miljard opgetekend, terwijl de
goederenhandel met dat land in 2017 ongeveer
in evenwicht was.
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Het overschot op de dienstenhandel
brokkelde verder af
In tegenstelling tot de stijging van het goederen
overschot, liep het saldo van de dienstenhandel in 2018
verder terug. Tijdens de eerste negen maanden van het
jaar werd zelfs een tekort van zowat € 2 miljard opgetekend, terwijl er in 2017 nog een surplus van bijna
€ 4 miljard was. Sinds het begin van het decennium
is het overschot in de dienstenhandel afgenomen van
ongeveer 2,2 % bbp in 2010 tot 0,9 % in 2017. Aan
die ontwikkeling werd vooral bijgedragen door de
categorieën ‘vervoer’, ‘werk tegen maakloon’ – dat de
verwerking, assemblage en verpakking omvat van door
derden aangehouden goederen, waarbij de geleverde
diensten niet gepaard gaan met een eigendomsoverdracht van de betreffende goederen –, ‘reisverkeer’ en
‘overige zakelijke diensten’ – die onder meer de consultancy- en R&D-diensten omvatten. Het overschot of het
tekort bij die categorieën werd immers respectievelijk
kleiner of groter. Die tendens hield tijdens de eerste
drie kwartalen van 2018 aan.

Grafiek  38
Het overschot op de dienstenhandel brokkelde verder af
(saldi, in € miljard)
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Bron : NBB.

De lopende transacties van België
zijn zo goed als in evenwicht
De daling van het lopend saldo van België met de rest
van de wereld werd voornamelijk verklaard door het
krimpende overschot van de goederen- en dienstenhandel met het buitenland, van € 4,4 miljard in 2017
tot € 0,1 miljard in 2018. Dat saldo, dat in 2017 voor
het eerst sinds 2010 (licht) positief was geworden
en op 0,7 % bbp uitkwam, was in 2018 opnieuw zo
goed als in evenwicht (–0,1 % bbp).
Het saldo van het primair inkomen ging er aanzienlijk op vooruit, van ongeveer € 5,3 miljard tot
zowat € 7,9 miljard in 2018. Die stijging was vooral
toe te schrijven aan de toename van de nettoinkomens uit beleggingen en investeringen ten opzichte van de rest van de wereld. Naarmate de
situatie op de financiële markten zich normaliseert,
vooral wat het renteverloop op middellange en
lange termijn betreft, nemen die netto-inkomens
geleidelijk toe ten opzichte van de afgelopen jaren.
Tussen 2014 en 2016 waren de netto-inkomens
uit beleggingen en investeringen immers negatief,

in overeenstemming met de algemeen teruglopende rendementen van de beleggingsproducten
op de financiële markten.
Het saldo van de netto-inkomens uit investeringen
bleef, hoewel het in 2018 verbeterde, relatief beperkt
in de wetenschap dat de netto externe positie van
België nog steeds ruim positief is, met bijna 50 % bbp.
Die situatie is zowel toe te schrijven aan een compositie- als aan een rendementseffect. De omvang van
de netto financiële activa die België tegenover de rest
van de wereld aanhoudt, is de afgelopen jaren immers
relatief stabiel gebleven, maar de samenstelling naar instrument is veranderd. Het aandeel van de netto directe
investeringen tegenover de rest van de wereld steeg tot
zowat 20 % bbp, voornamelijk als gevolg van de teruglopende buitenlandse kapitaalparticipaties in Belgische
vennootschappen. Daardoor werd de samenstelling
van de netto externe positie van België naar financieel instrument evenwichtiger. Hoewel het toegenomen
belang van de buitenlandse directe investeringen in de
netto externe positie het nettorendement positief zou
moeten beïnvloeden, blijkt het Belgisch rendement lager te liggen dan in de buurlanden. Terwijl deze laatste
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Grafiek  39
Het rendement op de Belgische directe investeringen in het buitenland is lager dan dat van
de buurlanden
(in %, gemiddelde 2014 K4-2018 K2)
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Impliciet jaarlijks rendement, berekend als de verhouding tussen de tijdens de laatste vier kwartalen opgetekende inkomens van de
beleggings- en investeringsproducten en de uitstaande bedragen aan de actief- en de passiefzijde van de externe positie tijdens het
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar.

in de periode 2014-2018 een gemiddeld rendement
van op jaarbasis meer dan 4 % lieten optekenen, bleef
het voor België immers beperkt tot 2,5 %. Het nog
steeds zware gewicht van intragroepskredieten in de
directe investeringen, ten nadele van participaties in de
vorm van kapitaal, werkt die situatie in de hand. Voorts
omvatten de nettoteOndanks de ruim goeden van België op
positieve externe positie de rest van de wereld
nog steeds aanzienlijbleef het saldo van ke posities in de vorm
de netto-inkomens uit van ‘portefeuillebeleginvesteringen beperkt gingen’ en ‘andere
beleggingen’ (die bestaan uit, onder meer,
deposito’s en leningen van diverse branches waaronder
de banksector, handelskredieten, enz.). In de meer
algemene context van de teruglopende rendementen
van de beleggingsproducten op de financiële markten,
hebben die beleggingscategorieën een lager impliciet
rendement dan de andere ; het rendement is trouwens
ietwat geringer voor de externe tegoeden dan voor de
verplichtingen, wat het resultaat zou kunnen zijn van
een verschillende samenstelling van de tegoeden en
verplichtingen, met name wat de looptijd betreft.
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Tot slot werd het tekort bij het secundair inkomen
in 2018 iets groter als gevolg van, onder meer,
het neerwaarts verloop van het netto secundair inkomen van de overheid ten opzichte van dat in het
buitenland. Die ontwikkeling is voornamelijk toe te
schrijven aan een grotere bijdrage van België aan
de EU-begroting in het kader van de vierde middelenbron, die berust op het bruto nationaal inkomen.
In 2017 was die bijdrage immers vrij gering als gevolg
van de geleidelijke en in eerste instantie beperkte
tenuitvoerlegging van de nieuwe programma’s in verband met de structuurfondsen.

Tabel 10
Lopend verkeer volgens de betalingsbalans
(saldi ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

2014

Goederen en diensten
Goederen
Diensten
Primair inkomen
Inkomen uit arbeid

2015

2016

2017

2018 r

0,1

4,8

4,6

4,4

0,1

−5,3

−0,9

0,0

0,4

n.

5,4

5,7

4,6

4,0

n.

2,8

−2,2

0,4

5,3

7,9

5,7

5,9

6,1

6,2

6,3

Inkomen uit beleggingen en investeringen

−2,3

−7,2

−4,4

0,3

3,0

Ander primair inkomen

−0,6

−0,9

−1,2

−1,3

−1,3

−6,4

−6,8

−7,6

−6,5

−7,5

Secundair inkomen van de overheid

−3,6

−3,8

−4,3

−3,1

−4,1

Secundair inkomen van de overige sectoren

−2,8

−2,9

−3,3

−3,3

−3,4

Totaal

−3,5

−4,2

−2,6

3,2

0,5

p.m. Idem, in % bbp

−0,9

−1,0

−0,6

0,7

0,1

Secundair inkomen

Bronnen : INR, NBB.
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