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4.1 België blijft nog een eind verwijderd van 
een structureel begrotingsevenwicht

Het nominaal begrotingstekort is 
in 2018 verder gedaald

De Belgische overheid liet in  2018 een nominaal 
financieringssaldo van –0,7 % bbp optekenen. De 
verbetering ten opzichte van 2017 is het resultaat van 
de aantrekkende conjunctuur en de forse werkgele-
genheidscreatie, de lagerenteomgeving en tijdelijke 
factoren. Het structureel begrotingssaldo, dat een 
sleutelrol speelt in het begrotingsbeleid, verslechterde 
met 0,2 procentpunt bbp. De overheidsschuld is ver-
der gedaald, maar blijft met 102 % bbp hoog in 
vergelijking met die in de meeste andere landen van 
het eurogebied.

De primaire uitgaven stegen onder impuls van de 
toename van de sociale uitkeringen en de overheids-
investeringen. Daardoor kwam de neerwaartse ten-
dens van de uitgaven in verhouding tot het bbp tot 
stilstand. Ook de overheidsontvangsten namen toe, 

als gevolg van de stijging van de inkomsten uit de 
vennootschapsbelasting, die reeds in 2017 fors waren 
opgelopen. De rentelasten van hun kant zetten hun 
neerwaartse tendens voort.

Na een duidelijke ver-
betering in 2017, werd 
in  2018 amper voor-
uitgang geboekt in de 
gezondmaking van de 
overheidsfinanciën. Er 
moeten dus verdere 
stappen worden gezet om de doelstelling van een 
structureel begrotingsevenwicht te bereiken en de 
overheidsschuld gestaag af te bouwen. Dat geldt des 
te meer omdat bij ongewijzigd beleid het begrotingste-
kort de komende jaren opnieuw zou oplopen vanwege 
het wegvallen van tijdelijke factoren die de inkomsten 
uit de vennootschapsbelasting hebben opgedreven, 
en als gevolg van de maatregelen tot verlaging van de 

Tabel  13

Financieringssaldo en schuld van de gezamenlijke overheid
(in % bbp)

2014 2015 2016 2017 2018 r

Ontvangsten 52,2 51,3 50,6 51,3 51,6

Primaire uitgaven 52,0 50,7 50,2 49,7 50,0

Primair saldo 0,2 0,6 0,4 1,6 1,6

Rentelasten 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3

Nominaal financieringssaldo −3,1 −2,5 −2,4 −0,9 −0,7

p.m. Structureel financieringssaldo −2,8 −2,3 −2,3 −1,3 −1,5

Overheidsschuld 107,6 106,5 106,1 103,4 102,0

Bronnen :  INR, NBB.
 

In 2018 werd amper 
vooruitgang geboekt in 
de gezondmaking van 
de overheidsfinanciën
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heffingsdruk op arbeid en de impact van de vergrijzing 
van de bevolking op onder meer de pensioenuitgaven.

Uiteenlopende financiële situatie in 
de deelsectoren van de overheid

Het begrotingstekort van de gezamenlijke overheid 
was zowel toe te schrijven aan de federale overheid 
als aan de gemeenschappen en de gewesten. De 
rekening van de lokale overheid was in balans. Ook 
de sociale zekerheid vertoonde een evenwicht, maar 
dat was te danken aan de dotatie die deze deelsector 
daartoe van de federale overheid ontvangt.

De neerwaartse herziening van de zogeheten au-
tonomiefactor voor de vaststelling van de gewes-
telijke opcentiemen op de personenbelasting re-
sulteerde in  2018 in een eenmalige correctie voor 
het té hoge belastingbedrag dat sinds 2015 aan de 
gewesten werd betaald. Die correctie had een po-
sitief effect op het begrotingssaldo van de federale 
overheid en een negatieve impact op de saldi van 
de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die drie enti-
teiten, alsook de Franse Gemeenschap, vertoonden 
een tekort. De andere, kleinere, entiteiten waren 
vrijwel in evenwicht.

Het begrotingsevenwicht van de lokale overheid 
in  2018 was opmerkelijk, gelet op de lokale verkie-
zingen in oktober. Lokale verkiezingen gaan immers 
meestal gepaard met een toename van de investe-
ringsuitgaven vanaf het jaar vóór de verkiezingen en 
die uitgaven bereiken een piek tijdens het verkiezings-
jaar, met een negatieve impact op het financierings-
saldo tot gevolg. Die electorale investeringscyclus was 
ook in 2018 merkbaar maar gaf geen aanleiding tot 
een tekort. De financiën van de lokale overheid zijn 
sinds 2012, toen het grootste tekort in lange tijd werd 
opgetekend, systematisch verbeterd en in 2015, 2016 
en  2017 werden – weliswaar geringe – overschot-
ten geboekt. De gezonde financiële situatie van de 
lokale overheid werd in de hand gewerkt door het 
begrotingstoezicht, dat onder de bevoegdheid van de 
gewesten valt.

Grafiek  58

Het nominaal financieringssaldo van de 
overheid is in 2018 verbeterd, maar het 
structureel financieringssaldo is verslechterd
(in % bbp)
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Bronnen : INR, NBB.

Grafiek  59

De federale overheid en de gemeenschappen en 
gewesten lieten een tekort optekenen, terwijl de 
lokale overheid vrijwel in evenwicht is
(nominale financieringssaldi, in % bbp)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Deze cijfers omvatten vanaf 2015 de voorschotten op de 

gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting, hoewel die 
voorschotten volgens de methodologie van het ESR 2010 als 
louter financiële transacties worden beschouwd en de 
gewestelijke opcentiemen pas op het ogenblik van de inkohiering 
in rekening worden gebracht. De hier aangenomen benadering 
stemt overeen met die welke wordt gevolgd voor het formuleren 
van de begrotingsdoelstellingen in de aanbevelingen van de 
afdeling ‘Financieringsbehoeften van de overheid’ van de Hoge 
Raad van Financiën en in de stabiliteitsprogramma’s.
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Het structureel begrotingssaldo is 
verslechterd en blijft nog een eind 
verwijderd van het evenwicht

Het verloop van het nominaal begrotingssaldo werd 
zowel door de conjunctuur als door de niet‑recurrente 
factoren gunstig beïnvloed. Het structureel begrotings-
saldo, dat wordt verkregen door die cyclische en tijdelijke 
factoren uit de begrotingsuitkomsten te weren, ging er 
in 2018 met 0,2 procentpunt bbp op achteruit tot –1,5 % 
bbp. Zodoende blijft het nog een eind verwijderd van het 
beoogde evenwicht. Het structureel primair saldo, dat 
het discretionair begrotingsbeleid beter weergeeft omdat 
het niet wordt beïnvloed door het verloop van de rente-
lasten, verslechterde met 0,4 procentpunt bbp.

Het begrotingsbeleid was dus enigszins expansief. 
Tegen de achtergrond van de verdere conjuncturele 

verbetering in 2018 en van de noodzaak om de houd-
baarheid van de overheidsfinanciën te garanderen, 
was een meer restrictief beleid gerechtvaardigd.

Het is belangrijk dat België een 
structureel begrotingsevenwicht 
bereikt

België blijft nog een eind verwijderd van een structu-
reel begrotingsevenwicht. Om diverse redenen is het 
evenwel belangrijk dat dit evenwicht op middellange 
termijn wordt bereikt. Ten eerste is het bewerkstelligen 
van gezonde overheidsfinanciën essentieel voor het ver-
trouwen van de economische actoren ; het draagt op 
die manier bij tot een duurzame groei die bevorderlijk 
is voor de werkgelegenheid. Ten tweede maakt een 
structureel begrotingsevenwicht tijdens een periode van 

Grafiek  60

Het structureel primair saldo en het structureel financieringssaldo verslechterden in 2018 tegen de 
achtergrond van de verder aantrekkende conjunctuur
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1 Bij de berekening van het structureel primair saldo en het structureel financieringssaldo wordt de cyclische component bepaald op basis van 

de methode van de EC.
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normale economische omstandigheden het mogelijk om 
buffers aan te leggen door middel waarvan achteraf, 
in periodes van zwakke conjunctuur, de economie kan 
worden ondersteund. Ten derde moet de nog steeds 
zeer hoge overheidsschuld worden teruggedrongen. Die 
schuld maakt België kwetsbaar voor een rentestijging 

die, in het kader van 
de normalisering van 
het monetair beleid, op 
termijn mag worden 
verwacht. Voorts lijken 
de financiële markten 
méér dan in de peri-

ode vóór de financiële crisis aandachtig te zijn voor 
een gebrek aan begrotingsdiscipline en onhoudbare 
overheidsfinanciën, wat tot uiting komt in de rentetarie-
ven. Een structureel begrotingsevenwicht en de daaruit 
voortvloeiende gestage daling van de schuldgraad zor-
gen ervoor dat opwaartse druk kan worden vermeden 
op de spreads van de Belgische overheidsobligaties ten 
opzichte van overheidspapier in Duitsland en andere als 
risicoveilig beschouwde landen van het eurogebied. Ten 
slotte kunnen dankzij een structureel begrotingseven-
wicht marges worden gecreëerd voor de toekomstige 
uitdagingen, waarvan de vergrijzing van de bevolking 
een zeer belangrijke is. Hoewel de pensioenhervorming, 
gericht op een verhoging van de effectieve pensioen-
leeftijd, een cruciale bijdrage levert tot de houdbaarheid 
van de Belgische overheidsfinanciën en de betaalbaar-
heid van de sociale bescherming, zal de vergrijzing het 
gewicht van de sociale uitgaven gedurende de volgende 
decennia immers verder opdrijven.

Het Europees begrotingskader moet 
de leidraad zijn

Het bereiken van een structureel begrotingsevenwicht 
is voor België ook belangrijk in het Europees begro-
tingskader. Dat evenwicht vormt immers de Belgische 
doelstelling op middellange termijn (MTO) in het pre-
ventief gedeelte van het Stabiliteits‑ en groeipact (SGP), 
dat erop gericht is het ontstaan van onhoudbare be-
grotingssituaties te voorkomen. De MTO wordt door 
de lidstaten zelf in hun stabiliteits‑ of convergentiepro-
gramma voorgesteld, maar ze moet voldoen aan een 
minimale norm die om de drie jaar door de EC wordt 
becijferd. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
schuldgraad, de budgettaire kosten van de vergrijzing 
en de te verwachten nominale economische groei. 
Begin 2019 zal de EC nieuwe cijfers publiceren en op 
basis daarvan zal de MTO in het volgende stabiliteits-
programma eventueel worden bijgesteld.

Het Europees begrotingskader legt tevens een aan-
passingstraject vast voor de landen die hun MTO nog 
niet hebben bereikt, teneinde met een gepaste snel-
heid naar die doelstelling te convergeren. Het traject 
wordt bepaald en geëvalueerd aan de hand van het 
verloop van twee indicatoren, namelijk het structureel 
begrotingssaldo en de primaire overheidsuitgaven. 
De vereiste minimale verbetering in het structureel 
saldo wordt vastgesteld op basis van de conjunctu-
rele situatie en van de schuldgraad van de lidstaat ; 
voor België diende ze in 2018 minimaal 0,6 procent-
punt bbp te belopen. De daarmee overeenstemmende 

Gezonde overheids-
financiën zijn essentieel 

voor het vertrouwen van 
de economische actoren
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maximale nominale toename van de door de EC 
gebruikte maatstaf van de primaire overheidsuitgaven 
kwam op 1,6 % uit.

In het Belgisch stabiliteitsprogramma van april  2018 
werd voor dat jaar een vermindering van het struc-
tureel begrotingstekort met 0,1  procentpunt bbp 
nagestreefd. Het bereiken van de doelstelling op 
middellange termijn, namelijk het structureel begro-
tingsevenwicht, werd nogmaals uitgesteld, meer be-
paald van 2019 tot 2020.

In de ontwerpbegroting van oktober 2018 werd het 
begrotingstraject opnieuw aangepast. Voor  2019 
bleef de beoogde verbetering van het structureel 
begrotingssaldo met 0,2 % bbp behouden, maar 
de startbasis werd neerwaarts herzien. Voor  2020 
en 2021 werden geen doelstellingen vastgelegd, maar 
volgens de Algemene Toelichting bij de begrotingen 
van ontvangsten en uitgaven voor het begrotings-
jaar  2019 zou het structureel begrotingstekort van 
de gezamenlijke overheid, bij ongewijzigd beleid, 
in 2021 op 1,4 % bbp uitkomen.

Samen met de ontwerpbegroting heeft de federale 
regering bij de Europese instanties overigens een 
formeel verzoek ingediend om gebruik te kunnen 
maken van de flexibiliteit waarin het SGP voorziet. 
Daarbij werd gevraagd om vanaf  2018 tijdelijk te 
mogen afwijken van het aanpassingstraject naar de 
MTO vanwege de tenuitvoerlegging van ingrijpende 
structurele hervormingen die een positief effect sorte-
ren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
lange termijn. Aangezien dat verzoek evenwel moet 
worden ingediend in het jaar voorafgaand aan de 
toepassing van de clausule, gaat de EC na of de be-
treffende criteria vanaf 2019 vervuld zijn. Op basis van 
een voorlopige beoordeling lijkt België voor dat jaar 
in aanmerking te komen voor de gevraagde tijdelijke 
afwijking van 0,5 % bbp.

Op basis van de ontwerpbegroting van oktober 2018 
en van haar eigen herfstvooruitzichten concludeerde de 
EC dat het risico bestaat dat België voor 2018 en 2019 
significant zal afwijken van het vereiste aanpassingstra-
ject naar de MTO. De beoordeling zou niet veranderen 
indien de flexibiliteit inzake structurele hervormingen in 

Tabel  14

Normen inzake het financieringssaldo van de overheid
(doelstellingen van de stabiliteitsprogramma’s, tenzij anders vermeld ; in % bbp)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nominaal begrotingssaldo

April 2015 −2,5 −2,0 −1,0 −0,2

April 2016 −2,5 −1,4 −0,4 −0,2

April 2017 −1,6 −0,7 −0,2 −0,1

April 2018 −1,0 −0,7 0,0 0,1

Oktober 2018 (ontwerpbegroting) −1,0 −1,0 −1,1 1 −1,4 1

p.m. Realisatie / Raming −2,5 −2,4 −0,9 −0,7 r

Structureel begrotingssaldo 2

April 2015 −2,0 −1,3 −0,6 0,0

April 2016 −1,7 −0,8 0,0 0,0

April 2017 −1,0 −0,4 0,0 0,0

April 2018 −0,8 −0,6 0,0 0,0

Oktober 2018 (ontwerpbegroting) −0,9 −0,8 −1,0 1 −1,4 1

p.m. Realisatie / Raming −2,3 −2,3 −1,3 −1,5 r
        

Bronnen :  EC, FOD Beleid en ondersteuning, FOD Financiën, INR, NBB.
1 Ramingen bij ongewijzigd beleid zoals weergegeven in de Algemene Toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het 

begrotingsjaar 2019.
2 Voor de lijn Realisatie / Raming werd de cyclische component van het structureel begrotingssaldo bepaald op basis van de methode van 

de EC, terwijl voor de stabiliteitsprogramma’s en de overige begrotingsdocumenten de ramingen van het FPB werden gebruikt.
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aanmerking wordt genomen. Daarnaast dient de over-
heidsschuld in voldoende mate af te nemen en de refe-
rentiewaarde van 60 % bbp in een bevredigend tempo 
te benaderen, met als richtsnoer een gemiddelde jaar-
lijkse daling van de schuldratio met een twintigste van 
het verschil ten opzichte van die referentiewaarde. 
Volgens de analyse van de EC zou België noch in 2018 
noch in 2019 aan die regel voldoen. Het volgende on-
derzoek van de Belgische overheidsfinanciën door de 
EC zal in de lente van 2019 plaatsvinden op basis van 
het stabiliteitsprogramma van 2019 en de lentevooruit-
zichten van de EC.

Hoe kan het structureel 
begrotingsevenwicht worden bereikt ?

De overheid beschikt over twee hefbomen om een 
structureel begrotingsevenwicht te bereiken, namelijk 
de ontvangsten en de primaire uitgaven, bij voor-
keur ondersteund door een groeibevorderend beleid. 
De rentelasten zijn immers reeds aanzienlijk vermin-
derd dankzij de rentedaling van de afgelopen jaren en 
de mate waarin ze de komende jaren verder kunnen 
teruglopen, is beperkt.

Ondanks hun stijging in 2018 zijn de primaire uitgaven 
de afgelopen jaren gematigd, nadat er in het eerste 
decennium na de eeuwwisseling een forse toename 
was opgetekend. Ook de volgende jaren moet het 

verloop van de belang-
rijkste categorie binnen 
deze uitgaven, namelijk 
de sociale uitkeringen, 
onder controle blijven, 
in weerwil van de forse 
opwaartse druk als ge-
volg van de vergrijzing. 
Een verschuiving bin-
nen de uitgaven moet 

het tegelijkertijd mogelijk maken de samenstelling ervan 
dermate aan te passen dat voorrang wordt verleend 
aan categorieën die de economische groei op langere 
termijn kunnen versterken, bijvoorbeeld investeringen in 
infrastructuur. Om een dergelijke verschuiving mogelijk 
te maken, moet de dienstverlening aan de gemeenschap 
zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd.

Aan de ontvangstenzijde zijn er amper marges, gelet 
op de reeds zware heffingsdruk. Net zoals de uitgaven 
moeten de ontvangsten zo groeivriendelijk mogelijk 
samengesteld zijn. De mogelijkheden om de heffings-
druk op arbeid verder te verlagen via een verschui-
ving naar andere grondslagen zijn echter beperkt, 
zoals blijkt uit Kader  7  in paragraaf  4.2. Uiteraard 
moet blijvend werk worden gemaakt van een correcte 
belastinginning.

Om een structureel begrotingsevenwicht te berei-
ken en de overheidsfinanciën groeivriendelijker te 
maken, is de inzet van, en de goede samenwer-
king tussen alle niveaus van de Belgische overheid 
vereist. De gemeenschappen en gewesten en de 
lokale overheid zijn reeds ver gevorderd in hun 
traject naar een structureel begrotingsevenwicht 
of hebben dat evenwicht reeds bereikt. Het zijn 
dan ook voornamelijk de federale overheid en de 
sociale zekerheid die de vereiste inspanningen ter 
zake nog moeten leveren. Het Overlegcomité, een 
orgaan dat bestaat uit de eerste minister en de 
ministers‑presidenten van de gemeenschappen 
en gewesten, heeft in april ingestemd met het 
traject van het stabiliteitsprogramma : het beoogt 
voor  2020 een structureel begrotingsevenwicht 
voor de gezamenlijke overheid. Het Overlegcomité 
heeft evenwel geen akkoord bereikt over de jaar-
lijkse doelstellingen van de individuele gemeen-
schappen en gewesten. Daardoor spoort het ak-
koord van het Overlegcomité slechts gedeeltelijk 
met de in het Samenwerkingsakkoord van 13  de-
cember  2013  vastgelegde begrotingscoördinatie. 
Ook tijdens de voorgaande jaren werd de in het 
Samenwerkingsakkoord geplande begrotingscoör-
dinatie slechts ten dele toegepast. Daardoor kan de 
afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ 
van de Hoge Raad van Financiën haar monitoringop-
dracht niet naar behoren vervullen. De Ecofin‑Raad 
beklemtoont dan ook steevast het belang van een 
effectieve begrotingscoördinatie tussen de diverse 
overheden en roept op tot een volledige uitvoering 
van het Samenwerkingsakkoord. Een goede samen-
werking tussen de verschillende geledingen van de 
Belgische overheid is overigens ook noodzakelijk 
in andere economische dossiers, bijvoorbeeld het 
Investeringspact en het Interfederaal Energiepact.

De begrotings-
inspanningen moeten 

vooral worden geleverd  
door de federale 

overheid, met inbegrip 
van de sociale zekerheid
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In  2018 stegen de ontvangsten van de overheid 
met 0,3  procentpunt bbp, onder impuls van de 
toegenomen inkomsten uit de vennootschapsbe-
lasting. Deze laatste stegen tot 4,4 % bbp, wat 
bijna 1 procentpunt bbp hoger is dan het hoogste 
peil dat vóór  2017 werd opgetekend. De vooraf-
betalingen van de vennootschappen liepen sterk 
op, nadat ze reeds in  2017 fors waren gestegen. 
Dat verloop heeft te maken met de verdere verho-
ging van het basistarief van de belastingvermeerde-
ring bij onvoldoende voorafbetalingen, van 2,25 % 

tot 6,75 % vanaf het inkomstenjaar  2018. Het is 
dan ook logisch dat bedrijven hogere voorafbeta-
lingen verrichtten. Dat zorgde in  2018 voor een 
tijdelijke meeropbrengst ; als gevolg van de hogere 
voorafbetalingen zal de inning via inkohieringen 
de komende jaren immers lager uitvallen. De ver-
hoging van dat tarief maakt overigens deel uit van 
de sinds 1  januari 2018 in België van kracht zijnde 
hervorming van de vennootschapsbelasting, maar 
de tijdelijke budget-
taire meevaller viel 
aanzienlijk groter uit 
dan verwacht.

De hervorming van de 
vennootschapsbelas-
ting wordt gekenmerkt door een verlaging van het 
standaardtarief van 33  tot 29 % vanaf het inkom-
stenjaar  2018 (aanslagjaar  2019) ; met ingang van 
het inkomstenjaar  2020 (aanslagjaar  2021) wordt 
het op 25 % gebracht. Bovendien genieten ven-
nootschappen die in de Belgische vennootschaps-
wetgeving als klein worden beschouwd, vanaf 2018 
een vermindering van het belastingtarief tot 20 % 
op de eerste € 100 000 van het fiscaal resultaat. De 
hervorming van de vennootschapsbelasting bevatte 
overigens nog enkele andere stimuleringsmaatrege-
len. Het gaat met name om de invoering van een sys-
teem van fiscale consolidatie, een tijdelijke verhoging 
van de investeringsaftrek voor kleine ondernemingen 
en de uitbreiding van de vrijstelling van doorstor-
ting van de bedrijfsvoorheffing naar personen met 
een bachelordiploma die in een researchafdeling 
werken. Om de hervorming budgettair neutraal te 
houden, werden ook een aantal compenserende 
maatregelen genomen. Zo werd het stelsel van de 
notionele interestaftrek grondig hervormd, werden 
een aantal aftrekposten samengevoegd in een korf 

4.2 De overheidsontvangsten stegen 
als gevolg van de toename van de 
inkomsten uit de vennootschapsbelasting
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Bronnen : INR, NBB.
1 De gegevens voor de periode 2019‑2020 zijn afkomstig van de 

vooruitzichten van de Bank van december 2018.
2 Met inbegrip van de andere belastingen, waarvan de roerende 

voorheffing de belangrijkste is.
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waarvan de aftrekmogelijkheid beperkt wordt en 
werden de Europese richtlijnen inzake de bestrij-
ding van belastingontwijkingspraktijken omgezet. 
Voor meer informatie over de hervorming van de 
vennootschapsbelasting wordt verwezen naar het 
Economisch Tijdschrift van de Bank 1.

De inkomsten uit de heffingen op arbeid namen 
in 2018 met 0,1 procentpunt bbp af. Enerzijds had-
den de maatregelen die in het kader van de taxshift 
werden genomen om de heffingsdruk op arbeid te 
verlichten, een neerwaartse impact op de inkomsten 
uit de personenbelasting en de sociale bijdragen. 
Anderzijds sorteerde de hoge arbeidsintensiteit van 
de economische groei – een gevolg van de sinds vele 
jaren ten uitvoer gelegde arbeidsmarkthervormin-
gen, waaronder de taxshift – en, derhalve, de sterke 
toename van de werkgelegenheid een opwaarts ef-
fect op die inkomsten. Concreet werden de inkom-
sten uit de personenbelasting in 2018 gedrukt door 

de verdere verhoging van de forfaitaire aftrek van 
beroepskosten, een verdere aanpassing van de be-
lastingschalen en een uitbreiding van de doelgroep 
die in aanmerking komt voor een verhoogde belas-
tingvrije som. De inkomsten uit de sociale bijdragen 
van hun kant werden neerwaarts beïnvloed door de 
verdere verlaging van de werkgeversbijdragen voor 
de sociale zekerheid.

De heffingen op de overige inkomens en op het 
vermogen namen in 2018 met 0,1 procentpunt bbp 
toe als gevolg van een verhoging van de tarieven 
voor de taks op beursverrichtingen en de inwerking-
treding van de taks op effectenrekeningen. Deze 
laatste betreft een jaarlijkse belasting van 0,15 % op 

Tabel  15

Overheidsontvangsten 1

(in % bbp)

2014 2015 2016 2017 2018 r

Fiscale en parafiscale ontvangsten 45,1 44,6 43,7 44,3 44,5

Heffingen die in hoofdzaak van toepassing zijn  
op de inkomens uit arbeid 26,3 26,1 25,0 24,9 24,9

Personenbelasting 2 11,7 11,5 11,0 11,1 11,0

Sociale bijdragen 3 14,6 14,6 14,0 13,9 13,8

Belastingen op de vennootschapswinsten 4 3,1 3,3 3,4 4,1 4,4

Heffingen op de overige inkomens en  
op het vermogen 5 4,5 4,3 4,1 4,1 4,1

Belastingen op goederen en diensten 11,1 11,0 11,1 11,1 11,2

waarvan :

Btw 6,9 6,7 6,8 6,8 6,8

Accijnzen 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2

Niet‑fiscale en niet‑parafiscale ontvangsten 6 7,1 6,7 6,9 7,0 7,1

Totale ontvangsten 52,2 51,3 50,6 51,3 51,6

Bronnen :  INR, NBB.
1 Conform het ESR 2010 worden noch de opbrengst van de door de overheid aan de EU overgedragen douanerechten, noch de door de EU 

rechtstreeks geïnde ontvangsten in de totale overheidsontvangsten opgenomen.
2 In hoofdzaak de bedrijfsvoorheffing, de voorafbetalingen, de inkohieringen en de opcentiemen op de personenbelasting.
3 Inclusief de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de bijdragen van het niet‑actieve deel van de bevolking.
4 In hoofdzaak de voorafbetalingen, de inkohieringen en de roerende voorheffing.
5 In hoofdzaak de roerende voorheffing van de particulieren, de onroerende voorheffing (inclusief de opbrengst van de opcentiemen) en de 

successie‑ en registratierechten.
6 Inkomen uit vermogen, toegerekende sociale bijdragen, lopende overdrachten en kapitaaloverdrachten van andere sectoren en verkopen 

van geproduceerde goederen en diensten.
 

1 Zie Coppens B., R. Schoonackers, L. Van Meensel en 
S. Van Parys (2018), ‘Recente internationale tendensen op het 
vlak van de vennootschapsbelasting : meer concurrentie of meer 
convergentie ?‘, NBB, Economisch Tijdschrift, september, 99‑135.

https://www.nbb.be/nl/artikels/recente-internationale-tendensen-op-het-vlak-van-de-vennootschapsbelasting-meer
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de gemiddelde waarde van financiële activa op effec-
tenrekeningen die door natuurlijke personen worden 
aangehouden, voor zover dat bedrag hoger ligt dan 
€ 500 000. Die maatregel had aan het einde van het 
jaar € 226 miljoen opgebracht.

Ook de belastingen op goederen en diensten na-
men enigszins toe. De btw‑ontvangsten stegen met 
0,1  procentpunt bbp, terwijl de ontvangsten uit 
accijnzen en soortgelijke heffingen nagenoeg con-
stant bleven. Enerzijds werden de accijnzen op die-
sel geleidelijk opgetrokken door middel van een zo-
geheten kliksysteem, dat van november 2015 tot en 
met december  2018 van kracht was als onderdeel 
van de taxshift. Volgens dat systeem werd iedere 
daling van de maximumprijs van diesel, vastgesteld 

in het kader van de programmaovereenkomst, voor 
de helft afgeroomd door een accijnsverhoging tot-
dat het door de overheid gewenste bedrag was 
bereikt. De daaruit voortvloeiende stijging van de 
accijnzen op diesel was gekoppeld aan een ta-
riefdaling van de accijnzen op benzine. Anderzijds 
werd in het Vlaams Gewest de verhoogde, op 
het elektriciteitsverbruik gebaseerde energieheffing 
begin  2018 afgeschaft. De maandelijkse heffing, 
die wordt vastgesteld per afnamepunt, blijft echter 
wel van toepassing.

De niet‑fiscale en niet‑parafiscale ontvangsten, ten 
slotte, namen in 2018 licht toe als gevolg van, onder 
meer, de stijging van het door Belfius aan de federale 
overheid betaald dividend.

De belastingstructuur in België : zijn er 
mogelijkheden voor een groeivriendelijke 
verschuiving ?

De fiscale en parafiscale heffingsdruk in België is een van de hoogste in Europa, wat samenhangt 
met de eveneens relatief hoge overheidsuitgaven. In het bijzonder de heffingen op arbeidsinkomens 
zijn hoog. Volgens de EC lag het impliciete heffingstarief op arbeid – dat wil zeggen het geheel 
van de heffingen op inkomens uit arbeid in loondienst, uitgedrukt in procenten van de loonsom 
zoals berekend op basis van de nationale rekeningen – in 2015 in België 8,6 procentpunt boven het 
gemiddelde van het eurogebied. Hoewel die hoge heffingen op arbeidsinkomens de financiering van 
de sociale bescherming mogelijk maken, ontmoedigen ze de vraag naar en het aanbod van arbeid. 
Hoewel de werkgelegenheidsgraad in België geleidelijk is gestegen, blijft de arbeidsmarktparticipatie 
van sommige bevolkingsgroepen laag. Om dat te verhelpen, tracht de overheid reeds geruime tijd 
de heffingen op arbeid te verlagen en meer gebruik te maken van andere types van belastingen. 
Een analyse van de samenstelling van de belastingontvangsten is derhalve interessant om na te gaan 
in welke mate België erin geslaagd is om, voor de heffingsdruk op arbeid, het verschil met de andere 
landen van het eurogebied te verkleinen en hoe een verdere verschuiving naar groeivriendelijker 
heffingsgrondslagen kan worden bewerkstelligd.

Dankzij de in  2015 goedgekeurde taxshift werd de heffingsdruk op arbeid vanaf  2016 verlaagd 
teneinde het concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren, de werkgelegenheid te 
bevorderen en het beschikbaar inkomen van de huishoudens te verhogen. Concreet werden de 
belastingschalen aangepast om de koopkracht van voornamelijk werknemers met lage en gemiddelde 
inkomens op te trekken, werden de aftrekbare forfaitaire beroepskosten verhoogd en werd besloten de 

KADER 7

u



160 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid fors te verlagen. Als gevolg daarvan zou de heffingsdruk 
op arbeid tegen het jaar 2020, wanneer de in het kader van de taxshift genomen maatregelen volop 
effect zullen sorteren, met nagenoeg 2 procentpunt afnemen.

Ondanks de forse daling van de lasten op arbeid kan een verdere verschuiving van de belastingdruk 
naar andere – minder groeiverstorende – belastingen wenselijk zijn. De Ecofin‑Raad stelde in zijn 
landspecifieke aanbevelingen van 13  juli  2018 vast dat, ondanks de inspanningen om het verschil 
tussen de loonkosten en het nettoloon te verkleinen, sommige groepen nog steeds sterk ontmoedigd 
worden om te werken. Zo wordt een Belgisch eenpersoonsgezin met een gemiddeld loon als een 
van de zwaarste belast in de EU. Bovendien is de werkloosheidsval voor de lage inkomens een van 
de hoogste in de EU. Voorts blijven aanzienlijke fiscale ontmoedigingen bestaan voor tweede 
verdieners, voornamelijk vrouwen. Een verdere – gerichte – hervorming van de personenbelasting 
en de socialezekerheidsbijdragen kan de participatie van die specifieke bevolkingsgroepen bijgevolg 
stimuleren en op die manier het arbeidspotentieel en de economische groei op lange termijn 
doen toenemen.

De heffingsdruk op arbeid is aanzienlijk gedaald, maar hij blijft hoog
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Bronnen : EC, OESO, NBB.
1 Gedefinieerd als het geheel van de aan de overheid betaalde heffingen op arbeidsinkomens, gedeeld door de loonsom. Berekend 

op basis van de nationale rekeningen.
2 Ongewogen gemiddelden.
3 Uitgedrukt in procenten van het gemiddelde loon. 
4 Ongewogen gemiddelden ; met uitzondering van Cyprus, Malta en Litouwen.
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Aangezien een begrotingsconsolidatie nodig blijft, vereist een verdere verlaging van de heffingsdruk op 
arbeid compenserende maatregelen. Mocht er geopteerd worden voor een verschuiving naar andere 
ontvangsten, dan zou een groter gewicht toegekend kunnen worden aan belastingen op consumptie – in 
het bijzonder de consumptie die schadelijk is voor het milieu – en op kapitaal.

Het impliciete belastingtarief op consumptie, zoals berekend door de EC, beliep in  2016 in België 
21,6 %, wat grotendeels overeenstemt met het gemiddelde van het eurogebied. Dat geldt ook voor de 
belangrijkste categorie binnen de consumptiebelastingen, met name de btw, waarvoor een impliciete 
heffing van 13,9 % geldt. Dat impliciete btw‑tarief ligt heel wat lager dan het standaardtarief van 
21 %, voornamelijk als gevolg van de toepassing van verlaagde tarieven en btw‑vrijstellingen. Om de 
verschuiving van lasten op arbeid naar minder verstorende heffingsbronnen te bewerkstelligen, zou 
bijgevolg overwogen kunnen worden om selectiever gebruik te maken van verlaagde tarieven.

België beschikt bovendien over mogelijkheden om de ontvangsten uit milieuheffingen te verhogen, 
aangezien die, uitgedrukt in procenten bbp, tot de laagste van het eurogebied behoren. Met name 
de opbrengsten uit de energieheffingen zijn relatief gering. Nochtans internaliseren die belastingen de 
negatieve effecten, op het milieu, van de productie‑ en consumptiebeslissingen van de economische 
actoren, wat finaal moet leiden tot een verminderde ecologische impact. Uit dat oogpunt zorgen 
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Bronnen : EC, OESO, NBB.
1 Gedefinieerd als het geheel van de betaalde belastingen op consumptie, gedeeld door de finale consumptieve bestedingen van de 

gezinnen op het grondgebied van het land.
2 Ongewogen gemiddelden.
3 Het impliciete btw‑tarief is gedefinieerd als de btw‑ontvangsten van de overheid, gedeeld door de finale consumptieve 

bestedingen van de gezinnen op het grondgebied van het land. 
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milieuheffingen ook voor een permanente stimulans om nieuwe methoden te blijven zoeken die 
de vervuiling en de uitstoot van CO2  verder terugdringen en om nieuwe technologieën sneller 
te implementeren.

In dat verband heeft de Ecofin‑Raad, in zijn meest recente landspecifieke aanbevelingen, België 
overigens attent gemaakt op het aanzienlijk potentieel voor een milieuvriendelijke belastingverschuiving, 
die betrekking heeft op onder meer het wegwerken van de gunstige behandeling van bedrijfswagens, 
die bijdragen tot luchtverontreiniging, congestie en broeikasgasemissies.

Milieubelastingen hebben doorgaans wel een regressief karakter, wat betekent dat de heffingen relatief 
meer op de financieel zwakkere schouders komen te liggen. De ongewenste impact ervan kan echter 
worden verholpen door compenserende maatregelen, bijvoorbeeld de hierboven besproken gerichte 
verlaging van de heffingsdruk op arbeid.

Kapitaal, ten slotte, wordt in België relatief zwaar belast. De heffingen op het inkomen uit vermogen 
van de particulieren, de overige heffingen op het vermogen en op vermogenstransacties, en de 
vennootschapsbelasting kwamen in 2016 in totaal op 8,2 % bbp uit, wat beduidend hoger is dan het 
gemiddelde van het eurogebied, namelijk 5,6 % bbp.

u
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Bron : EC.
1 Ongewogen gemiddelden.
2 Deze belastingen omvatten de accijnzen op brandstoffen.
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Dat valt deels te verklaren door de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, aangezien België een van 
de Europese landen is met een zware heffingsdruk. Gelet op de gewijzigde internationale omgeving, 
meer bepaald de internationale initiatieven om de uitholling van de heffingsbasis tegen te gaan, en de 
tendens tot lagere nominale heffingstarieven, werd het Belgisch stelsel van de vennootschapsbelasting 
in 2017 hervormd. Daarbij werd het nominaal heffingstarief verlaagd en de belastbare basis verbreed. 
Door een te grote afwijking tussen het tarief in België en dat in de andere EU‑lidstaten zou België 
immers veel minder aantrekkelijk kunnen zijn als vestigingsplaats voor de activiteiten van multinationale 
ondernemingen, wat nadelig zou uitvallen voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Vergeleken met 
de situatie waarin het stelsel van de vennootschapsbelasting in België niet zou worden gewijzigd, mogen 
van de hervorming dan ook al met al positieve dynamische effecten worden verwacht.

De hoge belasting op kapitaal wordt voorts verklaard door de heffingen op vermogenstransacties, als 
gevolg van de in België relatief hoge successie‑ en registratierechten. Daarentegen waren, in vergelijking 
met andere landen uit het eurogebied, de ontvangsten uit de heffingen op de particuliere inkomsten 
uit vermogen veeleer beperkt, ondanks het in België relatief groot vermogen van de particulieren in 
verhouding tot het bbp. Tijdens de afgelopen jaren werd het basistarief van de roerende voorheffing 
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Bronnen : EC, NBB.
1 In België omvat de belasting op kapitaal onder meer de vennootschapsbelasting, de roerende voorheffing, de successierechten, 

de registratierechten en de schenkingsrechten, de belastingen op langetermijnsparen, de inkomsten ontvangen bij de fiscale 
regularisaties, de onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen betaald door de ondernemingen en de nucleaire taks.

2 Ongewogen gemiddelden.
3 Het gaat om de hoogste nominale belastingtarieven, inclusief eventuele op lokaal of regionaal niveau geheven belastingen op 

vennootschapswinsten.
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evenwel stelselmatig opgetrokken. Terwijl het in  2011  nog 15 % beliep, werd het op 1  januari  2017 
op 30 % gebracht. Voorts werd in  2018 een belasting op effectenrekeningen ingevoerd met een 
beperkt toepassingsgebied en een laag tarief, en werd de taks op beurstransacties verhoogd. Er zijn 
daarentegen nog steeds zo goed als geen heffingen op meerwaarden voor de particulieren, terwijl die in 
verscheidene Europese landen – op zeer uiteenlopende wijze – wél worden toegepast. In een optimaal 
belastingsysteem is de belasting van diverse vormen van inkomens uit financiële activa neutraal, tenzij 
specifieke gedragswijzigingen worden beoogd.

Om een verdere gerichte verlaging van de lasten op arbeid te kunnen financieren, is een rechtvaardige 
belastingheffing op kapitaal vereist. De tijdens de afgelopen jaren gesloten internationale akkoorden om 
het verschuiven van heffingsbasissen te vermijden en gegevens uit te wisselen, zijn belangrijke stappen 
in de goede richting. Tevens moeten de diverse vormen van fiscale fraude effectief worden bestreden.

Daarnaast zijn er in de personenbelasting verscheidene vormen van belastingaftrek waarbij voornamelijk 
het bezit van een eigen woning en diverse vormen van langetermijnsparen worden gestimuleerd. Deze 
vormen van belastingaftrek kunnen wenselijk zijn voor zover ze ertoe bijdragen dat de economische 
actoren een toereikende buffer aanleggen om hun consumptiepatroon, na hun pensionering, op peil te 
kunnen houden en aldus het risico op armoede verminderen. Er moet echter worden nagegaan of de 
diverse aftrekken in de personenbelasting efficiënt zijn om deze doelstellingen te halen en of ze geen 
ongewenste effecten sorteren.

Al met al zijn de marges om een verdere vermindering van de heffingsdruk op arbeid te financieren 
door middel van een verschuiving naar andere belastingbasissen, niet onbeperkt. Gelet op de inspanning 
die nog vereist is om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, lijkt een forse verlaging van de 
heffingsdruk op arbeid dan ook enkel mogelijk indien marges worden gecreëerd via een vermindering 
van de overheidsuitgaven.
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De neerwaartse tendens van de primaire uitgaven in 
verhouding tot het bbp werd in 2018 onderbroken. 
De uitgavenratio, die vier jaar lang was gedaald, 
nam ten opzichte van 2017 toe, namelijk tot 50 % 
bbp. Die stijging weerspiegelt het onderliggende 
verloop van de primaire uitgaven : gecorrigeerd voor 
de invloed van tijdelijke factoren, het conjunctuuref-
fect en de tijdsverschillen tussen de inflatie en de 
indexering, stegen deze uitgaven in 2018 met 2,2 % 
in reële termen, een stijging die, anders dan tijdens 

de voorgaande jaren, hoger uitviel dan de bbp‑groei 
naar volume.

De primaire uitga-
ven maakten dus  de 
helft van het bbp uit, 
ruimschoots meer dan 
in  2000. Hoewel de 
sterke matiging van de uitgavengroei sinds 2013 de 
uitgavenratio hielp verminderen, bleek ze ontoereikend 

4.3 De neerwaartse tendens van de uitgaven 
is onderbroken

Na vier jaar lang te 
zijn gedaald, is de ratio 
van de primaire  
uitgaven gestegen
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De primaire uitgaven stegen sneller dan de economische groei
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Bronnen : INR, NBB.
1 Primaire uitgaven gedefleerd aan de hand van de bbp‑deflator en gecorrigeerd voor de invloed van conjuncturele, tijdelijke en 

budgettair neutrale factoren, alsook voor het indexeringseffect. Dit is het effect dat voortvloeit uit het verschil tussen, enerzijds, de 
effectieve indexering (of de theoretische indexering voor 2015 en 2016, als gevolg van de indexsprong) van de bezoldigingen van het 
overheidspersoneel en de sociale uitkeringen en, anderzijds, het verloop van de bbp‑deflator.

2 Voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.



166 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

om de tijdens de voorgaande jaren opgetekende toe-
name ongedaan te maken, vooral tijdens de econo-
mische recessie na de financiële crisis.

De vergrijzing drijft de uitgaven op

De sociale uitkeringen spelen vanwege hun omvang 
een belangrijke rol in deze ontwikkeling. In  2018 
waren ze goed voor 25,2 % bbp, of 0,2 procentpunt 
méér dan het jaar voordien. De afgelopen vijf jaar 
kon de druk van de demografische ontwikkelingen 
op de pensioenen en op andere sociale uitkeringen 
worden geneutraliseerd, onder meer door een strikte 
beheersing van de uitgaven voor gezondheidszorg, 
door de indexsprong van 2015 en door de daling van 
de werkloosheid. In  2018 lieten alle belangrijke be-
grotingsposten van de sociale zekerheid een stijging 
optekenen, behalve de werkloosheidsuitkeringen.

Voor het vijfde jaar op rij liepen de werkloosheidsuitga-
ven terug, in 2018 met 6,4 % in reële termen ; ze be-
liepen nog slechts 1,1 % van het bbp. Dat neerwaartse 
verloop houdt hoofdzakelijk verband met de goede 
economische conjunctuur en, vooral, met de gunstige 
situatie op de arbeidsmarkt, waardoor veel werkzoe-
kenden een baan konden vinden. Ook de demografie 

begint de werkloosheidsuitgaven te matigen, gelet 
op de geleidelijke uitstroom van grote groepen baby-
boomers uit de beroepsbevolking en het aanzienlijk 
aantal arbeidsplaatsen dat daardoor beschikbaar komt. 
Er werden ook maatregelen genomen ter verscher-
ping van de voorwaarden om recht te hebben op een 
uitkering. In een aantal gevallen impliceerde dat een 
verschuiving naar andere categorieën van sociale uit-
keringen, aangezien sommige personen die uitgesloten 
worden uit de werkloosheid, een leefloon ontvangen.

De uitstroom van grote groepen uit de beroepsbe-
volking heeft voor de overheidsfinanciën evenwel 
ook een keerzijde, onder meer omdat hij een forse 
toename van het aantal gepensioneerden teweeg-
brengt. Het aantal ontvangers van een rust‑ of over-
levingspensioen steeg in 2018 met 2,2 %, een tempo 
dat de komende jaren zal aanhouden. In dat jaar 
beliepen de totale pensioenuitkeringen 10,6 % bbp. 
De groei van de bevolking op pensioenleeftijd is de 
facto de belangrijkste determinant van de versnelling 
van de pensioenuitgaven, die in reële termen, net als 
in 2017, met 2,4 % toenamen.

De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, die de vo-
rige twee jaar in beperkte mate groeiden, zagen hun stij-
gingstempo in 2018 aantrekken tot 5,6 %. De afgelopen 
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Grafiek  63

De sociale uitkeringen, met uitzondering van die voor werkloosheid, blijven de begroting bezwaren
(gegevens gedefleerd aan de hand van de indexeringscoëfficiënt van de sociale uitkeringen 1, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande 
jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : Begrotingsdocumenten, INR, RIZIV, RVA, SCvV, NBB.
1 Vanwege de indexsprong wordt voor 2015 en 2016 de theoretische indexering in aanmerking genomen, aangezien de indexsprong kan 

worden gelijkgesteld met een maatregel die het reële verloop van de uitkeringen heeft beïnvloed.
2 Omdat dubbeltellingen tussen het algemeen stelsel en de overheidssector (gemengde pensioenen) niet kunnen worden weggewerkt, wordt 

enkel het verloop van het aantal ontvangers van een pensioen in de private sector voorgesteld. De stijging, tussen 2010 en 2018, van het 
aantal ontvangers van een pensioen in de overheidssector wordt op bijna 50 000 eenheden geraamd.

tien jaar zijn die uitgaven (primaire arbeidsongeschikt-
heid en invaliditeit samen) opgelopen van 1,3  tot 2 % 
bbp. Samen met de pensioenen, spelen die RIZIV‑
uitkeringen dus een belangrijke rol in de stijging van de 
socialezekerheidsuitgaven. Net als bij de pensioenen, is 
de toename van de uitkeringen toe te schrijven aan de 
sterke uitbreiding van het aantal begunstigden.

Het verloop van de uitgaven voor gezondheidszorg bleef 
min of meer in overeenstemming met het doel dat de 
overheid sinds 2015 nastreeft, namelijk het beperken van 
de reële uitgavengroei tot maximaal 1,5 % op jaarbasis. 
De natuurlijke stijging van de uitkeringen – onder invloed 
van demografische factoren en de kosten van nieuwe 
behandelingen – diende te worden gecompenseerd door 
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nieuwe besparingsmaatregelen, vooral inzake de terug-
betaling van farmaceutische specialiteiten. Dankzij volge-
houden inspanningen konden de uitgaven voor gezond-
heidszorg onder controle worden gehouden, aangezien 
ze sinds 2010 duidelijk trager toenemen dan tijdens het 
voorgaande decennium. Ze beliepen in 2018 6,9 % bbp.

In tegenstelling tot het geheel van de sociale uitkerin-
gen, waren de andere categorieën van lopende uitgaven 
het voorwerp van budgettaire beheersing. Het belang 
van de aankopen van goederen en diensten bleef, met 
4 % bbp, ongewijzigd ten opzichte van  2017. Net als 
tijdens de voorbije jaren, stegen de bezoldigingen in de 
overheidssector minder snel dan de economische bedrij-
vigheid ; ze waren goed voor 12,2 % bbp. Die matiging 
was niet alleen toe te schrijven aan het aanzienlijk effect 
van de indexsprong in  2015 en  2016, maar ook aan 
het zeer gematigde verloop van de werkgelegenheid 
bij de overheid : de sinds  2010  vertraagde groei ervan 
heeft de loonkosten in de overheidssector ontegenspre-
kelijk helpen temperen. Achter die zichtbare beheersing 
gaan evenwel uiteenlopende ontwikkelingen schuil op 
de diverse overheidsniveaus : de daling van het aantal 

Grafiek  64

Het verloop van de uitgaven voor 
gezondheidszorg bleef gematigd
(gegevens gedefleerd aan de hand van de gezondheidsindex, 
veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)
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federale ambtenaren wordt immers gecompenseerd 
door de stijging van de werkgelegenheid bij de gemeen-
schappen en de gewesten, terwijl de werkgelegenheid 
bij de lokale overheid vrijwel stabiel blijft.

De overheidsinvesteringen moeten 
een begrotingsprioriteit zijn

De overheidsinvesteringen zijn ten opzichte van  2017 
licht toegenomen, tot 2,3 % bbp. Die stijging weerspie-
gelt echter uitsluitend de invloed die wordt uitgeoefend 
door de electorale cyclus van de investeringen van de lo-
kale overheid, die in de aanloop naar gemeente‑ en pro-
vincieraadsverkiezingen gewoonlijk toenemen. Idealiter 
wordt het verloop van de overheidsinvesteringen dus 
geanalyseerd ten opzichte van de vorige gemeentelijke 
bestuursperiode. Uit dat oogpunt blijft de groei van de 
overheidsinvesteringen reeds enkele jaren onder zijn 
gebruikelijk tempo. De relatief strikte begrotingskaders 
die worden gehanteerd door de respectieve gewesten, 
bevoegd voor het begrotingstoezicht op de lokale over-
heid, lijken deze laatste er te hebben toe aangezet de 
investeringsuitgaven af te remmen.

Grafiek  65

De werkgelegenheid bij de overheid tendeert 
naar stabilisering
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Bronnen : INR, NBB.

Grafiek  66

De overheidsinvesteringen blijven zwak
(in % bbp)
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Hoewel geringe overheidsinvesteringen op korte ter-
mijn kunnen bijdragen tot de gezondmaking van 
de overheidsfinanciën, blijkt een dergelijk beleid op 
langere termijn contraproductief te zijn, gelet op het 
positieve effect van die investeringen op het groeipo-
tentieel. Reeds dertig jaar zijn de nieuwe overheids-
investeringen amper voldoende om de waardever-
mindering van de investeringen uit het verleden te 
compenseren, met vrijwel nihil netto‑investeringen 
tot gevolg. De overheidsinvesteringen zijn in België 
trouwens relatief gering in vergelijking met de an-
dere Europese landen. De recente initiatieven die op 
Europees, nationaal en gewestelijk niveau zijn geno-
men om de investeringen te bevorderen, hebben ter 
zake nog geen ommekeer teweeggebracht.

De rentelasten liepen verder terug

De rentelasten bleven in  2018 dalen, namelijk met 
0,2 procentpunt bbp. Die vermindering is, net als de 
voorgaande jaren, vrijwel integraal toe te schrijven 

aan de daling van de impliciete rente. Deze laatste, 
die wordt berekend als de verhouding tussen het 
bedrag van de rentelasten en de uitstaande schuld, 
blijft neerwaarts gericht zolang de marktrente op de 
nieuwe uitgiften lager ligt dan de rente op vervallen 
effecten en leningen van de overheidsschuld.

Op korte termijn ontving de overheid, dankzij de ge-
durende het hele jaar negatieve rente, opnieuw een 
vergoeding bij de uitgifte van schatkistcertificaten met 
een looptijd van drie tot twaalf maanden, waarvan de 
rente varieerde van –0,99 tot –0,3 %. Het rendement 
van de tienjaars referentie‑obligaties schommelde 
in 2018 tussen 0,6 en 1 %.

Het verschil tussen de marktrente en de impliciete 
rente zou binnen afzienbare tijd kleiner kunnen wor-
den, of zelfs omslaan, in een omgeving waarin de 
financiële markten anticiperen op een rentestijging als 
gevolg van de normalisatie van het monetair beleid. 
Bijgevolg zullen de rentelasten de komende jaren 
steeds minder snel afnemen, zoals blijkt uit de in 

Grafiek  67

Ook in 2018 was de vermindering van de rentelasten hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling 
van de impliciete rente
(in %, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : FOD Financiën, 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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december 2018 door de Bank voorgestelde projecties. 
Op middellange termijn zou een verdere verlichting 
vooral via een vermindering van de schuld tot stand 
moeten komen.

In het basisscenario van de projecties van de Bank 
wordt evenwel geen rekening gehouden met een 
eventuele aanzienlijke en snelle rentestijging, zoals re-
centelijk het geval is geweest in Italië. Uit een simulatie 
blijkt dat, bij een hypothetische schok van gemiddeld 
100 basispunten op de rentes van de effectenmarkten 
in  2019, de rentelasten datzelfde jaar met ongeveer 
€ 500  miljoen zouden oplopen, dat is iets meer dan 

0,1 % bbp. Een schok van 300 basispunten zou de ren-
telasten met een ruime 0,3 % bbp opvoeren. Blijvend 
hogere rentetarieven zouden mettertijd cumulatieve 
effecten sorteren. Zo zou een stijging van de gemid-
delde rente met 100  basispunten aanleiding geven 
tot een ongeveer 0,3 % bbp belopende extra verho-
ging van de rentelasten in 2021 ; bij een stijging met 
300 basispunten zou dat bijna 1 % bbp zijn. Hoewel 
de tijdens de afgelopen jaren opgetekende verlenging 
van de gemiddelde looptijd van de overheidsschuld het 
herfinancieringsrisico voor de schatkist beperkt, zou 
een forse rentestijging het financieringssaldo van de 
overheid uiteindelijk toch beïnvloeden.

Grafiek  68

Een snelle rentestijging zou de overheidsbegroting bezwaren
(simulaties op basis van de macro‑economische projecties van de Bank van december 2018)
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4.4 De overheidsschuld liep slechts traag 
terug, en ze blijft hoog

De schuldgraad van de Belgische overheid beliep 
eind  2018 102 % bbp, wat betekent dat de schuld 
licht afgenomen is ten opzichte van het voorgaande 
jaar, namelijk met 1,4  procentpunt. Ze blijft echter 
hoog. Het verschil met het gemiddelde van het euro‑ 
gebied is overigens vergroot omdat de schuld in 
België minder snel wordt afgebouwd.

De daling in  2018 was te danken aan de facto-
ren die het verloop van de schuldgraad endogeen 
beïnvloeden, vooral dan het primair overschot. 
De impact ervan werd versterkt doordat de nomi-
nale bbp‑groei hoger uitkwam dan de impliciete 
rente op de overheidsschuld. De exogene facto-
ren – dat zijn die welke een invloed hebben op 

Grafiek  69

De schuldgraad bleef in 2018 dalen
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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.
2 De exogene factoren omvatten ook het effect van statistische herclassificaties. In oktober 2018 heeft het INR Infrabel, de beheerder van 

de spoorweginfrastructuur, heringedeeld in de overheidssector. Door die wijziging, die sinds 2014 van kracht is, is de schuldgraad met 
ongeveer 0,5 procentpunt toegenomen.
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de schuld, maar niet op het financieringssaldo – 
sorteerden daarentegen een licht opwaarts effect. 
Ze zijn met name het gevolg van de leningen die 
het Vlaams Gewest verstrekte in het kader van het 
sociaal huisvestingsbeleid en van boekhoudkundige 
factoren gerelateerd aan het feit dat de rentebeta-
ling op kasbasis hoger was dan die op transactie-
basis, die als referentie geldt voor de rentelasten in 
de overheidsrekeningen.

Om de schuldafbouw meer uitgesproken en duurza-
mer te maken, moet een begrotingstraject worden 
aangehouden dat snel tot een begrotingsevenwicht 
leidt. Iedere vertraging ter zake remt de vermindering 
van de schuldgraad af en maakt de Belgische over-
heidsfinanciën in zekere zin kwetsbaar.

In de lagerenteomgeving is de 
gemiddelde looptijd van de 
overheidsschuld toegenomen

De in  2010  ingezette tendens naar een langere ge-
middelde looptijd van de federale overheidsschuld 
zette zich in  2018 voort. Aan het einde van het 
jaar beliep de gemiddelde looptijd ervan negen jaar 
en zeven maanden, dat is vier maanden méér dan 
in  2017 ; in  2009  was dat nog iets minder dan zes 
jaar. Een dergelijke strategie maakt de jaarlijks te 
herfinancieren schuld kleiner, waardoor ze enigszins 
beschermt tegen het herfinancieringsrisico bij een 
rentestijging. Vergeleken met  2009, is de jaarlijkse 
brutofinancieringsbehoefte met bijna 40 % verkleind.

Die strategie impliceert evenwel kortetermijnkosten 
omdat de laagste, momenteel voor korte looptijden 
geldende rentes niet ten volle kunnen worden benut. 
De in 2018 uitgegeven schuld had een initiële loop-
tijd van gemiddeld 14,8 jaar en een gemiddelde ren-
te van 0,95 %. Behalve de tienjaars overheidseffec-
ten – die ruim 40 % van de totale brutofinanciering 
uitmaken –, waarvoor de gemiddelde rente 0,80 % 
bedroeg, heeft de Staat ook obligaties uitgegeven 
met een beduidend langere looptijd, tot 30, 40  of 
zelfs 50  jaar, met een rente van nog steeds minder 
dan 2 %. Voor vijf‑ en zesjaars effecten beliep de 

rente gemiddeld 0,15 %, met een bodemkoers van 
net onder 0 % voor de operatie van juni.

De brutofinancieringsbehoeften van de federale over-
heid omvatten, om te beginnen, het tekort van het 
lopend jaar en, voorts, vervroegde terugbetalingen van 
de schuld en de op vervaldag gekomen te herfinancie-
ren schuld. Met uitzondering van de hernieuwing van 
de schatkistcertificaten op korte termijn, waarvan het 
uitstaande bedrag ongewijzigd is gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar, werd in die behoefte zo goed 
als integraal voorzien door de uitgifte van voornamelijk 
voor institutionele beleggers bestemde OLO’s. Net als 
in 2017, was de uitgifte van voor particulieren bestemde 
staatsbons immers onbeduidend omdat er tegen de 
achtergrond van de erg lage rente geen vraag naar die 
producten was. In maart 2018 werd voor het eerst, voor 
een bedrag van € 4,5 miljard, een ‘groene OLO’ uitgege-
ven. Door de toenemende belangstelling van de beleg-
gers voor dat type activa, kon België een iets voordeliger 
tarief verkrijgen dan voor de traditionele OLO‑lijnen.

Grafiek  70

De gemiddelde looptijd van de overheidsschuld 
is verder gestegen
(gemiddelde looptijd van de federale overheidsschuld, in jaren)
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