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1.1 COVID-19 bezorgde alle economieën 
wereldwijd een enorme klap

Een jaar als geen ander

In december  2019 brak in China een besmettelijke 
en dodelijke ziekte uit, als gevolg van een nieuw 
coronavirus. Deze ziekte, die officieel de naam 
COVID-19 kreeg, groeide snel uit tot een pandemie. 
Terwijl China de verspreiding van het virus op eigen 
bodem met drastische maatregelen snel wist in te 
dammen, werden de meeste geavanceerde landen in 
maart en april  2020 geconfronteerd met een krach‑
tige eerste golf aan besmettingen en moeilijkheden 
om die te bedwingen. In de zomer sloeg het virus 
vervolgens hard toe in onder meer Zuid‑Amerika en 

India. De Verenigde Staten (VS) kregen in die periode 
ook een nieuwe opflakkering te verwerken. In Europa 
leek de situatie toen onder controle. Het begin van 
de herfst ging echter gepaard met een derde golf 
in de VS en een tweede in Europa. Het aantal be‑
vestigde besmettingen in Europa kwam toen heel 
wat hoger uit dan tijdens de eerste golf ; deze cijfers 
moeten echter met enige omzichtigheid worden ge‑
interpreteerd, aangezien er in oktober bijvoorbeeld 
gemiddeld drie keer meer getest werd dan in april. 
De ernst van de golf in het najaar werd echter ook be‑
vestigd door andere indicatoren, zoals het percentage 
positieve stalen in de geteste populatie, het aantal 

Grafiek  1

De pandemie raakte de grote economieën in golven
(totaal aantal nieuw bevestigde besmettingen gedurende de voorgaande 14 dagen, per 100 000 inwoners)
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ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens. In China 
en Japan bleef het aantal besmettingen tot het einde 
van het jaar relatief beperkt.

Bijna overal hebben overheden op nationaal of regi‑
onaal niveau ongeziene sanitaire maatregelen geno‑
men om de verspreiding van het virus af te remmen, 
om een overschrijding van de beschikbare ziekenhuis‑
capaciteit te voorkomen en om het aantal doden te 
beperken. Grote delen van de economische bedrijvig‑
heid alsook het volledige sociale en culturele leven 
werden tijdelijk stilgelegd. De ervaring van China 
had immers getoond dat een strenge lockdown een 
effectieve manier was om 
het aantal nieuwe besmet‑
tingen snel terug te drin‑
gen, waardoor de meest 
drastische maatregelen er 
snel konden worden ver‑
soepeld. Deze harde aan‑
pak bood dus het perspectief op een vlug herstel. Hij 
was bovendien noodzakelijk omdat de humanitaire 
en economische kosten van een scenario zonder lock‑
down op middellange termijn nog groter geweest 
zouden zijn. Het aantal zieken en doden zou dan snel 
opgelopen zijn, wat de economische bedrijvigheid 
gedrukt zou hebben, omdat een deel van de arbeids‑
krachten onbeschikbaar zou zijn geweest en omdat 

drukbezochte plaatsen en nabije contacten vermeden 
zouden worden tot een vaccin of groepsimmuniteit 
voldoende bescherming zou bieden. In tegenstelling 
tot in China bleek één lockdown in een aantal grote 
economieën echter onvoldoende om het virus te 
beteugelen. De heropflakkeringen leidden er tot de 
herinvoering van sommige beperkende maatregelen, 
waardoor het broze herstel vroegtijdig onderbroken 
werd.

Het resultaat is dat voor de eerste keer in de mo‑
derne geschiedenis een pandemie als enige factor 
ten grondslag ligt aan een ernstige, wereldwijde 

economische crisis. Deze 
is de meest gesynchroni‑
seerde crisis ooit, aange‑
zien in 2020 alle grote lan‑
den met uitzondering van 
China in een recessie ver‑
zeild raakten. Bovendien 

is dit de diepste crisis sinds WO II. De onmiddellijke 
daling van het mondiale bbp op jaarbasis in 2020 viel 
meer dan dubbel zo groot uit als tijdens de globale 
financiële crisis, die amper een decennium eerder alle 
records in de naoorlogse geschiedenis gebroken had. 
COVID-19  is namelijk een externe schok die recht‑
streeks en bijna simultaan de reële economie van alle 
landen raakt. De globale financiële crisis daarentegen 

De sinds WO II ongekende 
wereldwijde economische crisis 

in 2020 zou gevolgd kunnen worden 
door een duidelijk herstel zodra 
de pandemie onder controle is 

Grafiek  2

De pandemie duwde de wereldeconomie in een diepe, gesynchroniseerde recessie
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werd in belangrijke mate veroorzaakt door mondiale 
macro-economische onevenwichten die zich jarenlang 
hadden opgebouwd, waarbij eerst de financiële sec‑
tor geraakt werd voordat de gevolgen doorsijpelden 
naar de reële economie. De coronacrisis biedt wel het 
perspectief dat een versoepeling van lockdownmaat‑
regelen onmiddellijk zuurstof geeft aan de economie, 
terwijl er meer tijd nodig is om macro-economische 
onevenwichten te corrigeren. Hierdoor wordt ver‑
wacht dat de heropleving na de coronacrisis sneller 
zal verlopen dan na de globale financiële crisis, waar‑
door het verschil qua totale gecumuleerde impact na 
een aantal jaar kleiner zou worden. Niettemin zou de 
COVID‑19‑pandemie ook over een ruimere periode 
beschouwd de grootste economische crisis in de na‑
oorlogse periode veroorzaken.

De wereldeconomie kromp in  2020 met een onge‑
ziene 3,5 %, terwijl het IMF een jaar voordien nog 
een positieve groei van 3,4 % had verwacht. Met 

uitzondering van China lieten alle grote landen een 
sterk negatieve groei optekenen. Er zijn weliswaar 
grote verschillen tussen de landen onderling. Deze 
worden verklaard door verscheidene factoren, zo‑
als de epidemiologische ontwikkelingen (met name 
de intensiteit van de pandemie), de krachtdadigheid 
van de beleidsrespons en de structurele kenmerken 
van elke economie en elk gezondheidszorgsysteem. 
Bovendien kampten vele landen reeds vóór de pan‑
demie met een zwakke groei, onder meer als gevolg 
van de onzekerheden rond de spanningen tussen de 
VS en China, de brexit en de sancties van het Westen 
tegen Rusland. Deze factoren bleven ook in  2020 
actueel, hoewel zij door de pandemie naar de achter‑
grond verdwenen.

COVID-19  had niet alleen een directe impact op 
individuele economieën, de schok verspreidde zich 
ook indirect via onder meer de financiële markten, de 
grondstoffenprijzen en de handel.

Tabel  1

Bbp in de voornaamste economieën
(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.  
Bijdrage tot de 
mondiale groei

 
(in procentpunt)

p.m.  
Aandeel in het 
mondiale bbp 1 

 
(in %)

2018 2019 2020 2020 2019

Geavanceerde economieën 2,2 1,6 −4,9 −2,1 43,1

waarvan :

Verenigde Staten 3,0 2,2 −3,4 −0,5 15,9

Japan 0,3 0,3 −5,1 −0,2 4,1

Eurogebied 1,9 1,3 −7,3 −0,9 12,5

Verenigd Koninkrijk 1,3 1,4 −10,0 −0,2 2,4

Opkomende economieën 4,5 3,6 −2,4 −1,4 56,9

waarvan :

China 6,7 6,0 2,3 0,4 17,4

India 6,1 4,2 −8,0 −0,6 7,1

Rusland 2,5 1,3 −3,6 −0,1 3,1

Brazilië 1,3 1,4 −4,5 −0,1 2,4

Wereld 3,5 2,8 −3,5 −3,5 100,0

p.m. Wereldhandel 2 3,6 1,0 −9,6

Bronnen :  ECB, IMF.
1	 Volgens de definities van het IMF en berekend op basis van koopkrachtpariteiten.
2 Gemiddelde van de in‑ en uitvoer van goederen en diensten.
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De financiële markten reageerden 
fel, maar herstelden zich relatief snel

De uitbraak van de pandemie ging gepaard met een 
zeer hoge mate van onzekerheid. Het virus kent im‑
mers een onvoorspelbaar verloop en de economische 
impact blijft onduidelijk zolang een doeltreffend en 
algemeen verkrijgbaar vaccin niet voorhanden is. Deze 
onzekerheid heeft, in combinatie met het vooruitzicht 
van abrupte onderbrekingen in de economische be‑
drijvigheid en de hiermee gepaard gaande sombere 
verwachtingen, de financiële markten niet onberoerd 
gelaten.

Aanvankelijk bleven de financiële markten rustig toen 
de uitbraak van het coronavirus in China in januari 
wereldnieuws werd. Op basis van eerdere ervaringen 
met SARS, MERS en Ebola, gingen ze er toen im‑
mers nog van uit dat de verspreiding van het virus 
bedwongen kon worden. Maar het sentiment keerde 
snel toen eind februari een eerste cluster van besmet‑
tingen werd vastgesteld in Codogno (Noord‑Italië) en 
meldingen van nieuwe besmettingshaarden in andere 
Europese landen en delen van de VS elkaar razend‑
snel opvolgden. Er brak paniek uit op de wereldwijde 
financiële markten en risicovolle beleggingen werden 
massaal gedumpt in een vlucht naar veiligheid en 

liquiditeit. Tussen eind februari en eind maart teken‑
den de aandelenbeurzen van de grote geavanceerde 
landen een waardeverlies van 30 % of meer op, dat 
is het grootste verlies sinds de globale financiële crisis. 
De plotse stormloop naar cash (dash�for�cash) bevroor 
begin maart zelfs de werking van andere marktseg‑
menten die essentieel zijn voor de bedrijfsfinanciering 
(zoals die voor bedrijfsobligaties of commercial paper), 
terwijl de bedrijven juist nood hadden aan extra liqui‑
diteiten om hun sluitingsperiode te overbruggen.

De financiële markten kalmeerden echter snel zodra 
de centrale banken van zowel geavanceerde als op‑
komende landen op doortastende wijze een waaier 
aan maatregelen aankondigden, die vaak veel verder 
gingen dan de acties tijdens de globale financiële 
crisis. Deze maat regelen waren er niet alleen op ge‑
richt om de markten te stabiliseren, maar ook om de 
kredietstroom naar bedrijven, gezinnen en zelfs de 
overheid veilig te stellen. De beurzen herstelden zich 
hierdoor geleidelijk in april en mei.

Omdat het virus in de meeste geavanceerde lan‑
den snel werd teruggedrongen en er werd verwacht 
dat het uiterst soepele monetaire beleid over een 
langere periode aangehouden zou worden, kenden 
de aandelenmarkten vanaf begin juli een nieuwe 

Grafiek  3

De verkoopgolf op de belangrijkste aandelenmarkten in maart was van korte duur
(indexcijfers 1 januari 2018 = 100)
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hausse. In een aantal landen, zoals de VS en China, 
over troffen de beursnoteringen zelfs de piekwaarden 
van vóór de uitbraak van de pandemie. Aangezien 
de reële ontwikkelingen en de nieuwsberichten toen 
slechts gematigd positief waren, was er sprake van 
een ontkoppeling tussen de financiële markten en 
de reële economie. Het herstel van de aandelen‑
koersen was echter zeer heterogeen op het niveau 
van de bedrijfstakken en zelfs tussen bedrijven in een‑
zelfde branche. Gezien de plotse omschakeling naar 
online shopping en telewerk, boekten vooral bedrij‑
ven in diverse ICT-domeinen, zowel onlinever kopers 
als producenten van hardware en componenten, 
 grote beurswinsten. Deze opwaartse trend werd nog 
versterkt door een wel erg uitgesproken optimisme 
van investeerders met betrekking tot enkele tech‑
nologiebedrijven. De  beursnoteringen van bedrijven 
in de branches die harder werden getroffen door 
COVID-19 – zoals energie, toerisme, autonijver heid en 
banken – bleven daarentegen ver onder hun waarde 
van vóór de crisis. Het uiteenlopende beursherstel 
kan ook deels worden verklaard door de verschillen 
in de samenstelling van de beursindices van de grote 
landen.

Vanaf september werd het optimisme opnieuw ge‑
temperd door de enorme kracht waarmee het virus 

nogmaals toesloeg in de VS en Europa. Ook een 
aantal landen en regio’s die in het voorjaar relatief ge‑
spaard waren gebleven, zoals Griekenland, Oostenrijk 
en Oost-Europa, werden toen zwaar getroffen. De op‑
eenvolgende aankondigingen van werkende vaccins 
met hoge efficiëntie gaven de aandelenmarkten in 
november 2020 echter een nieuwe boost.

De verkoopgolf in de aandelenmarkten van begin 
maart ging aanvankelijk gepaard met een hogere 
vraag naar veilige beleggingen, zoals de langeter‑
mijnoverheidsobligaties van geavanceerde landen, 
wat zich vertaalde in een lager rendement van die 
beleggingen. Naarmate het virus zich in Europa en de 
VS verspreidde en het duidelijk werd dat overheden 
ter ondersteuning van hun economie voor enorme 
bedragen bijkomende schulden zouden aangaan op 
de financiële markten, steeg de rente op overheids‑
obligaties in de VS, het Verenigd Koninkrijk (VK) en 
alle landen van het eurogebied echter opnieuw. De 
rentestijgingen waren groter in de economisch meest 
kwetsbare landen van het eurogebied, met name 
Italië en Spanje, aangezien deze landen harder getrof‑
fen werden door de pandemie en zij de crisis ingingen 
met een hoger schuldniveau. De grootschalige aan‑
kopen van overheidspapier door alle grote centrale 
banken zorgden echter voor een snelle ommekeer. 

Grafiek  4

Het rendement van overheidsobligaties stabiliseerde zich op een historisch laag niveau in de 
geavanceerde landen
(daggegevens, in %, overheidsobligaties op tien jaar)

2018 2019 2020

–1,0

–0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Duitsland VS Japan Italië VK België

  
Bron : Refinitiv.



48 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

Het rendement op overheidsobligaties stabiliseerde 
zich overal op een historisch laag niveau, terwijl ook 
de fragmentatiedruk binnen het eurogebied afnam.

De kapitaalvlucht naar veilige havens begin maart 
leidde toen ook tot een algemene appreciatie van 
de dollar, en in mindere mate van de yen, ten op‑
zichte van de meeste andere munten, terwijl vooral 
de munten van de meeste opkomende economieën 

kelderden. Zoals in de andere financiële markten, 
was de paniek van korte duur en de meeste valuta’s 
kwamen dan ook snel in rustiger vaarwater.

De euro begon vanaf mei opnieuw te verstevigen als 
gevolg van een groeiend vertrouwen in het herstel van 
de Europese economie. Investeerders reageerden posi‑
tief op de aankondigingen van Duitsland en Frankrijk 
in mei om een aanzienlijk Europees herstelfonds op te 

Grafiek  5

De euro versterkte zijn positie ten aanzien van de meeste munten in 2020
(nominale effectieve wisselkoers, indexcijfers 1 januari 2020 = 100)

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Japan VS Eurogebied VK China Brazilië Turkije

jan. feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec.

  
Bron : Refinitiv.



49NBB Verslag 2020 ¡ Wereldeconomie en eurogebied

richten, en op die van de ECB in juni om tijdens de co‑
ronacrisis een uiterst soepel monetair beleid te hand‑
haven. Het optimisme werd versterkt door het geringe 
aantal nieuwe besmettingen in de meeste Europese 
landen, terwijl het virus ongeremd circuleerde in de 
VS, India en Brazilië en opnieuw opflakkerde in Japan. 
De dollar daarentegen deprecieerde tegenover de 
meeste munten, maar vooral tegenover de euro, deels 
als gevolg van de relatief sterkere daling van de rente 
op Amerikaans overheidspapier. De Chinese renminbi, 
ten slotte, apprecieerde in de tweede helft van het 
jaar op gecontroleerde wijze tegenover de meeste an‑
dere valuta, tegen de achtergrond van een succesvolle 
economische heropleving en positieve renteverschillen.

De pandemie had een ongelijke 
impact op de grondstoffenprijzen

Nadat eerst China en vervolgens grote delen van 
Europa en de VS in lockdown gingen, werden alle 
grondstoffenmarkten geconfronteerd met een nega‑
tieve vraagschok. De ontwikkeling van de grondstof‑
fenprijzen in de loop van het jaar liep onderling wel 
sterk uiteen. Naar het einde van het jaar zorgden de 
doorbraken in de zoektocht naar een vaccin voor 
meer optimisme, waardoor ook de grondstoffenprij‑
zen opveerden.

Zo liep de vraag naar olie aanvankelijk zeer snel terug 
door de wereldwijde scherpe daling van de indus‑
triële productie en de mobiliteit, als gevolg van het 
ingevoerde verbod op niet‑essentiële verplaatsingen. 
De schok werd verder versterkt door capaciteitsbeper‑
kingen op de belangrijke overslagplaatsen. Ten slotte 
speelde aan de aanbodzijde ook de prijsoorlog tussen 
Rusland en Saudi‑Arabië een grote rol in de volledige 
instorting van de olieprijs, tot minder dan $ 20 per vat 
Brent‑olie in april. Onder deze extreme druk kwamen 
beide landen en de andere olie‑exporteurs overeen 
om hun olieproductie drastisch te beperken. Hierdoor 
kon de olieprijs zich gedeeltelijk herstellen, en vervol‑
gens stabiliseren rond $ 40 per vat, wat gevoelig lager 
was dan in de voorgaande jaren. De vraag naar olie 
bleef immers zwak, aangezien de commerciële lucht‑
vaart zich amper herpakte en nieuwe opflakkeringen 
van COVID-19 de heropleving van andere vormen van 
mobiliteit en economische bedrijvigheid afremden. 
Door de verbeterde verwachtingen steeg de prijs van 
een vat Brent-olie aan het einde van het jaar alsnog 
tot ongeveer $ 50.

Door de uiterst lage olieprijzen slonken de inkomsten 
in deviezen van de olie-uitvoerende landen. Een prijs 
van zowat $ 40  per vat, die gedurende een groot 
deel van het jaar werd opgetekend, wordt bovendien 
voor vele van die landen als te laag beschouwd om 

Grafiek  6

De olieprijzen bleven permanent lager na de initiële schok

0

20

40

60

80

100

120

140

2018 2019 2020

Brent‑olie (in $ per vat)
Voedingsgrondstoffen
Industriële grondstoffen 

(indexcijfers januari 2018 = 100)

  
Bron : Refinitiv.



50 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

het overheidsbudget in evenwicht te kunnen houden, 
zelfs zonder rekening te houden met de extra uitga‑
ven voor de bestrijding van het virus. In de VS heeft 
deze lage prijs schalieolieproducenten met hogere 
productiekosten uit de markt gedreven. De invoe‑
rende landen ondervonden dan weer de positieve 
impact van de gedaalde olieprijzen, hoewel deze sterk 
werd afgezwakt door het effect van de verminderde 
economische activiteit.

De meeste andere grondstoffenprijzen kenden wel 
een volledig herstel. Het prijsverloop van industriële 
grondstoffen zoals ijzererts en koper is nauw verbon‑
den met de ontwikkelingen in China. Dat is een van 
de weinige landen waar de industriële productie terug 
opveerde naar het niveau van vóór de pandemie, 
mede dankzij een sterke impuls van de overheid in 
de vorm van nieuwe infrastructuurinvesteringen. De 
metaalprijzen kenden ook een opwaartse druk als 
gevolg van productie-onderbrekingen in de mijnbouw 
in enkele landen door de beperkende maatregelen. 
De prijsindex van de voedingsgrondstoffen, ten slotte, 
is tijdens de tweede helft van het jaar geleidelijk 
toegenomen.

De internationale handel herstelde 
zich geleidelijk na de instorting 
tijdens het voorjaar

De impact van de COVID‑19‑schok werd ook nog ver‑
sterkt door een scherpe terugval van de wereldhan‑
del. De daling van de vraag van landen in lockdown, 
onderbrekingen in de mondiale productieketens door 
de tijdelijke sluiting van ondernemingen en tijdelijke 
transportbelemmeringen deden de goederenhandel 
in de eerste helft van het jaar aanzienlijk teruglopen. 
Tijdens de piek van de eerste golf liet de goede‑
renhandel in mei een krimp van 17 % op jaarbasis 
optekenen, een afname die sinds de start van de 
gegevensinzameling door het Nederlands Centraal 
Planbureau (CPB) in 2007 nog niet was voorgekomen. 
In verhouding tot het verloop van de economische 
bedrijvigheid, was de instorting van de handel tijdens 
deze crisis weliswaar minder diep dan tijdens de 
 globale financiële crisis. In 2009 werden de handelsin‑
tensieve industriële branches immers zwaar getroffen, 
terwijl de grootste klappen in de huidige crisis vielen 
bij contact-intensieve diensten die – met uitzondering 
van het toerisme – vaak internationaal minder verhan‑
deld worden. Bovendien stagneerde de expansie van 
de mondiale waardeketens sinds de globale financiële 
crisis (zie hieronder), waardoor hun relatief belang in 
de totale handel sindsdien iets kleiner is.
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De goederenhandel viel gemiddeld sterker terug in 
de geavanceerde dan in de opkomende economieën, 
en het herstel verliep er ook trager. Een deel van de 
opkomende landen wist immers te profiteren van 
de economische heropleving in China. Dat land was 
zelf trouwens een uitschieter omdat het erin slaagde 
zijn exportmachine op korte tijd te reactiveren. De 
sectorale samenstelling van de uitvoer heeft hierbij 
geholpen : China is immers een mondiale speler voor 
producten waarvoor de vraag tijdens deze crisis zeer 
groot was, zoals de uitrusting voor telewerk en home 
entertainment, geneesmiddelen en persoonlijke be‑
schermingsmiddelen (onder meer mondkapjes). Door 
de opleving van de industrie en de verbreding van het 
economisch herstel trok ook de Chinese invoervraag 
terug aan. In de meeste geavanceerde landen verliep 
de heropleving van de internationale handel daar‑
entegen moeizamer, als gevolg van de onzekerheid 
en de nieuwe uitbarsting van de pandemie. In het 
eurogebied werd de negatieve impact op de handel 
overigens nog versterkt door de diepe handelsintegra‑
tie tussen de lidstaten die eigen is aan het Europees 
project en die veel voordelen biedt, maar de kwets‑
baarheid verhoogt in geval van een handelsschok.

De internationale handel werd eveneens getekend 
door nieuwe protectionistische maatregelen op grond 
van nationale veiligheidsoverwegingen. Zo werden er 

rond de piek van de pandemie tijdelijke uitvoerbe‑
perkingen ingesteld op medische hulpmiddelen voor 
COVID‑19. Bovendien bleven de spanningen tussen 
de VS en China aanhouden, ondanks de afsluiting 
van het fase 1‑handelsakkoord in het begin van het 
jaar. Zo kregen Amerikaanse producenten en hun 
partners in de waardeketens van halfgeleiders strenge 
beperkingen van hun uitvoer naar China opgelegd. 
China gebruikte dan weer handelssancties als repre‑
saille tegen Australië, nadat dat land opgeroepen had 
om een internationaal onafhankelijk onderzoek uit te 
voeren naar de oorsprong en het initiële beheer van 
de coronacrisis in China.

De expansie van de mondiale waardeketens stag‑
neerde na de globale financiële crisis, als gevolg 
van structurele factoren zoals digitalisering maar ook 
toenemend protectionisme. De coronacrisis leidde tot 
de perceptie dat die ketens onvoldoende weerbaar 
waren tegen de onderbrekingen in transport en be‑
voorrading als gevolg van deze crisis ; de vastgestelde 
problemen hielden evenwel niet direct verband met 
de waardeketens op zich, maar wel met de lockdowns 
in verschillende landen. De uitvoerbeperkingen door 
sommige landen op acute momenten verhoogden 
de bezorgdheid dat er voor essentiële producten een 
te grote afhankelijkheid van een beperkt aantal bui‑
tenlandse spelers was ontstaan. Dit moedigde meer 
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en meer landen aan om een agressiever industrieel 
beleid te voeren, gericht op de verhoging van de 
nationale productie in ‘gevoelige’ branches. Samen 
met de geopolitieke spanningen, het toenemende 
aantal handelsrestricties en een merkbare shift van 
multilateralisme naar bilaterale en regionale handels‑
akkoorden, zou deze crisis aldus kunnen bijdragen 
aan een verkorting of regionalisering van de mondiale 
waardeketens.

In weerwil van deze protectionistische tendensen bleef 
de EU vasthouden aan haar principes van een open 
handels- en investeringsbeleid. Eind 2020 sloot ze, na 
zeven jaar onderhandelen, een investeringsakkoord af 
met China. Het akkoord voorziet in een verdere open‑
stelling van de Chinese markt voor Europese investe‑
ringen in onder meer elektrische wagens, financiële 
diensten en private ziekenhuizen. Verder komt China 
ook tegemoet aan een aantal verzuchtingen van de 
EU door gedwongen technologieoverdrachten te ver‑
bieden en meer transparantie over toegekende sub‑
sidies te verschaffen. De draagwijdte van dit  akkoord 
is echter beperkt in vergelijking met de handelsover‑
eenkomst die de EU op hetzelfde moment afgesloten 
heeft met het VK.

Het brexitproces werd afgerond met 
een handelsakkoord

Het jaar eindigde met een nieuwe handelsovereen‑
komst tussen de EU en het VK, dat eind januari 2020 
de Unie verliet. Tot eind december verliepen de han‑
delsrelaties met het VK nog volgens de regels van de 
EU. Aan het einde van deze overgangsperiode, op 
1  januari 2021, verliet het VK, met uitzondering van 
Noord-Ierland, de douane-unie en de interne markt.

Op 24  december  2020 sloten de Britse regering en 
de voorzitster van de Europese Commissie (EC) een 
handels‑ en samenwerkingsovereenkomst (‘Trade and 
Cooperation Agreement’) waarin onder meer de toe‑
komstige handelsrelaties tussen de EU en het VK 
worden vastgelegd. De overeenkomst trad voorlopig 
in werking op 1  januari  2021, vóór de goedkeuring 
ervan door het Europees Parlement.

Op handelsvlak gaat het om een vrijhandelsakkoord. 
De overeenkomst bepaalt dat er geen douanerechten 
en quota gelden op alle goederentransacties, behalve 
voor de goederen waarvan te weinig onderdelen in 
de EU of het VK worden geproduceerd. Ze behelst 
ook een ruime openstelling van de markten, vooral 
voor overheidsopdrachten, vervoer en energie, met 
inbegrip van kernenergie. Om een eerlijke concur‑
rentie te waarborgen, hebben beide partijen zich 
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ertoe verbonden een hoog niveau van bescherming 
te handhaven voor arbeid, sociale zekerheid, milieu 
en klimaat, net als gemeenschappelijke principes over 
staatssteun. De verbintenissen met betrekking tot 
het dienstenverkeer zijn relatief beperkt. Voor de 
financiële diensten en andere aspecten zouden in de 
toekomst echter nog overeenkomsten kunnen wor‑
den gesloten.

Gezien de nauwe economische integratie tussen het 
VK en de EU en hun geografische nabijheid, gaat 
de overeenkomst in bepaalde opzichten verder dan 
de bestaande overeen‑
komsten tussen de EU en 
andere landen, met inbe‑
grip van de akkoorden die 
recent werden gesloten of 
in werking traden, zowel 
wat betreft de toegang tot 
de markt als de onderlinge 
afstemming van de regels. Niettemin zullen opnieuw 
niet-tarifaire belemmeringen worden ingevoerd – met 
name douaneformaliteiten, sanitaire en fytosanitaire 
controles, en normen en standaarden die in het VK 
en de EU op een verschillende manier kunnen evo‑
lueren – waardoor de kosten van het handelsverkeer 
tussen de beide partijen zullen stijgen.

Om de economische schade op korte termijn te be‑
perken, werd voor de visserij een overgangsperiode 
van vijf en een half jaar vastgelegd. Bovendien zullen 
de zwaarst getroffen EU-landen, waaronder België, 
meer aanspraak kunnen maken op de ‘Brexit ad‑
justment reserve’ van € 5 miljard, die wordt beheerd 
door de EC en waarvan het grootste deel in 2021 ter 
beschikking van de lidstaten zal worden gesteld.

De pandemie resulteerde wereldwijd 
in een scherpe krimp, gevolgd door 
een broos, ongelijk en onvolledig 
herstel

De sectorale impact van de COVID‑19‑crisis verschilt 
in belangrijke mate van de ervaringen met de globale 
financiële crisis. Toen werden vooral de producenten 
van investeringsgoederen en duurzame consump‑
tiegoederen getroffen, terwijl de diensten, met uit‑
zondering van de financiële sector, goed weerstand 
boden. In 2020 daarentegen hadden de beperkende 
maatregelen, die noodzakelijk waren om de epide‑
miologische curve om te buigen, gemiddeld genomen 

een grotere impact op de dienstenactiviteiten dan op 
de industrie. Die laatste kon in veel landen als eerste 
profiteren van de versoepelingsmaatregelen en bleef 
gevrijwaard bij latere lockdowns. Daarentegen moch‑
ten sommige diensten niet heropstarten omdat er 
nog geen vaccin was en kregen een aantal diensten 
bij versoepelingen nog strakke beperkingen opgelegd, 
zoals de verplichting om voldoende fysieke afstand te 
garanderen.

Een en ander kwam duidelijk tot uiting in het verloop 
van het ondernemersvertrouwen. Tijdens de eerste uit‑

braak van COVID-19 stort‑
te dat vertrouwen wereld‑
wijd in elkaar. Dat was in 
het bijzonder het geval in 
de dienstensector. Nadat 
het vertrouwen zich tegen 
de zomer vrijwel overal 
hersteld had, bleek dat het 

in de dienstensector terug afvlakte (zoals in de VS en 
China) of zelfs verzwakte (in het eurogebied en het 
VK). Aan het einde van het jaar wees het onderne‑
mersvertrouwen zo op een duidelijke tweedeling in de 
economie : terwijl de industrie verder herstelde, kromp 
de activiteit in de dienstensector, in onder meer het 
eurogebied en het VK, opnieuw.

Deze crisis onderscheidde zich ook van de globale 
financiële crisis door de snelheid waarmee de econo‑
mische bedrijvigheid in elkaar stortte, waarbij particu‑
liere consumptie noch bedrijfsinvesteringen gespaard 
bleven. Tijdens de periode waarin niet-essentiële win‑
kels en diensten bedrijven gesloten waren, viel de 
consumptie immers onmiddellijk fors terug. Bij de 
heropening ervan volgde een inhaalbeweging, maar 
het consumptieniveau van vóór de crisis werd niet 
bereikt als gevolg van de resterende beperkingen en 
van spontane gedragsaanpassingen om besmetting 
te voorkomen. Daarnaast leidde de hoge mate van 
onzekerheid met betrekking tot de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt en die van de inkomens ook tot een 
toename van het voorzorgssparen. Ook de investe‑
ringsplannen van de bedrijven werden verstoord door 
de beperkende maatregelen en de investeringen her‑
stelden zich doorgaans minder snel dan de consump‑
tie. De bedrijven verkozen immers af te wachten, 
als gevolg van de hoge mate van onzekerheid over 
het grillige verloop van de pandemie en de mogelijk 
permanente veranderingen in het consumptiegedrag 
zodra de crisis voorbij zou zijn. De investeringsplannen 
werden eveneens afgeremd door de omzetverliezen 

Met de brexit worden, ondanks 
de draagwijdte van het 

afgesloten akkoord, opnieuw 
handelsbelemmeringen ingevoerd 

tussen de EU en het VK
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en de hogere schulden voor een deel van de bedrij‑
ven. Dat patroon van langzaam herstel is echter niet 
ongewoon na een zware schok en manifesteerde zich 
ook tijdens de globale financiële crisis. De overheids‑
consumptie vervulde daarentegen veeleer een contra‑
cyclische rol als gevolg van de aankoop van materiaal 
en omdat de werkgelegenheid in de overheidssector 
stabiel bleef.

Een en ander leidde tot een ongeziene terugval van 
het bbp in het tweede kwartaal. Deze is vooral toe 
te schrijven aan de ineenstorting van de particuliere 
consumptie tijdens de lockdown, terwijl de consump‑
tie in een ‘normale’ recessie minder cyclisch is dan de 
investeringen. De heropleving in het derde kwartaal 
was krachtig, maar bleef onvolledig.

Het bbp‑verloop in de verschillende landen werd 
sterk beïnvloed door de grillen van het coronavirus. 
Zo liepen de ontwikkelingen in het Chinese bbp 
een kwartaal voor op deze in de andere grote lan‑
den, omdat China als eerste getroffen werd door 
COVID-19. Omdat het land gevrijwaard bleef van 
een tweede golf, slaagde het erin om in de tweede 
helft van het jaar de basis van zijn heropleving te 

verbreden. Het virus flakkerde daarentegen in het 
najaar in alle hevigheid opnieuw op in de VS, het 
VK en het eurogebied, waardoor een abrupt einde 
kwam aan de versoepelende maatregelen die de 
heropleving in die landen hadden ondersteund. De 
nieuwe beperkingen waren in het vierde kwartaal 
echter minder schadelijk voor de economie dan de 
lockdown was geweest in het tweede kwartaal. 
Bedrijven en werknemers waren ondertussen immers 
beter voorbereid om het werk vanop een afstand 
te organiseren en scholen en kinderopvang bleven 
veeleer (gedeeltelijk) open, waardoor ouders werk en 
gezin beter konden combineren. Ten slotte hadden 
de ervaringen uit de eerste golf aangetoond dat de 
verwerkende nijverheid, de bouw en de detailhandel, 
mits de strikte naleving van de opgelegde sanitaire 
veiligheidsmaatregelen, zonder hoog besmettingsri‑
sico konden openblijven.

Het ongelijke herstel in de grote landen hield deels 
ook verband met de budgettaire respons van de over‑
heid, qua omvang maar ook qua samenstelling. In de 
VS lag de focus op de ondersteuning van de inkomens 
van de gezinnen, waardoor de netto-inkomens van 
de gezinnen er, in tegenstelling tot elders, zelfs op 
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De pandemie heeft de grootste impact op de dienstensector
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vooruitgingen. Hierdoor werd de terugval van de 
consumptie in de VS afgezwakt. De Chinese over‑
heid opteerde er daarentegen opnieuw voor om, in 
samenwerking met de overheidsbedrijven, de over‑
heidsinvesteringen aan te zwengelen, een aanpak 
die ook in eerdere crisissen zijn nut had bewezen. De 
heropleving werd in China dan ook veel sterker gedra‑
gen door de investeringen dan door de consumptie.

Terwijl de Chinese economie in 2020 nog met 2,3 % 
groeide, werden de overige opkomende economieën 
zwaar getroffen door de crisis : gemiddeld lieten de 
opkomende landen ongerekend China een negatieve 

groei van 3,2 % optekenen. De verspreiding van het 
coronavirus en de ermee samenhangende beperken‑
de maatregelen hadden ernstige directe gevolgen 
voor de economische activiteit in die landen, die nog 
werden versterkt door de externe schokken die de 
pandemie onrechtstreeks veroorzaakte via de wereld‑
handel, het toerisme, de grondstoffenprijzen en de 
internationale financiële markten (inclusief de valu‑
tamarkten). Tijdens de globale financiële crisis waren 
deze landen nog de motor van de wereldeconomie, 
met een groei van 2,8 % in 2009. Zij bevonden zich 
toen immers niet in het epicentrum van de schok en 
ondervonden er enkel de indirecte gevolgen van.

Grafiek  9

Het kwartaalverloop van het bbp was extreem in alle grote landen
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van schoolsluitingen niet opgenomen werden in de overheidsconsumptie.
2 De bbp-raming voor 2020 K4 is gebaseerd op de consensus forecast van 4 januari 2021.
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 De opkomende landen waren in 2020 niet 
langer de motor van de wereldeconomie

De opkomende economieën werden in eerste instantie indirect getroffen door de coronacrisis, als gevolg 
van de ontwikkelingen in China en de geavanceerde landen. Ze kregen meerdere externe schokken te 
verduren, die vaak van dezelfde aard waren als tijdens de globale financiële crisis maar nu meestal sterker 
uitvielen. Door de bezorgdheid over de repercussies van COVID-19, met name voor de groeimodellen van 
deze landen – die vaak afhankelijk zijn van de handel, de uitvoer van grondstoffen en/of de mondiale 
waardeketens – trokken internationale investeerders zich terug. Alleen al in maart 2020 werd in totaal 
meer dan $ 80 miljard aan portfoliokapitaal uit die landen weggehaald, wat veel meer was dan tijdens de 
globale financiële crisis. Vanaf juni keerden de buitenlandse institutionele en particuliere beleggers terug, 
maar het herstel bleef beperkt en onregelmatig. De aanvankelijk grote kapitaaluitstroom ging gepaard 
met een scherpe verslechtering van de financiële voorwaarden : hun valuta’s namen sterk in waarde af, 
de aandelenprijzen lieten er de snelste dalingen ooit optekenen en de rentetarieven op obligaties en 
andere financiële instrumenten namen toe.

De pandemie, die in de loop van het tweede kwartaal ook veel opkomende landen rechtstreeks trof, 
bracht de toch al noodlijdende economieën een nieuwe zware klap toe. Deze werd nog versterkt door 
de specifieke kenmerken van hun economische structuur, de kwetsbaarheden in hun budgettaire en 
externe posities die zich na de globale financiële crisis hadden opgebouwd en de beperkte beleidsruimte 
waarover ze beschikten.

In de opkomende landen vertegenwoordigt de informele economie doorgaans een relatief groot deel 
van de bedrijvigheid, wat de effecten van COVID-19  op diverse manieren verergert. Zo wonen en 
werken informele werkers vaak op drukke plaatsen, waardoor het coronavirus zich makkelijker kan 
verspreiden. Informele bedrijven zijn vaak ook actief in de dienstensector, die harder werd getroffen 
door lockdowns en andere beperkende maatregelen. Voor informele werkers is het vaak ook onmogelijk 
om te telewerken, waardoor ze meer last ondervinden van de ingestelde beperkingen. Bovendien zijn 
zij doorgaans uitgesloten van overheidsuitkeringen en hadden ze weinig eigen spaargeld als buffer voor 
tijdelijke inkomensverliezen tijdens de lockdown.

De afgelopen jaren is de totale schuldenlast in de meeste opkomende economieën gestegen. De schulden 
van de overheid, de bedrijven en de gezinnen zijn in vrijwel alle landen toegenomen in verhouding 
tot het bbp, maar met verschillende snelheden en vanuit verschillende startposities. De COVID-19-
crisis zal de schuldenlast van de overheid vermoedelijk aanzienlijk doen toenemen, als gevolg van een 
beduidend lagere economische groei, een verdere forse verslechtering van de begrotingssaldi en mogelijk 
de effectieve uitvoering van de garanties van de overheid. Voor sommige landen kan een hogere 
schuldenlast aanleiding geven tot bezorgdheid over de toekomstige schuldhoudbaarheid. Dat is vooral 
het geval voor de landen met bijkomende kwetsbaarheden, zoals die waar de schuld voor een groot deel 
in vreemde valuta’s genoteerd is, een korte looptijd heeft of in belangrijke mate wordt aangehouden 
door niet‑ingezeten beleggers.

Meer dan de helft van de lage-inkomenslanden bevond zich in 2020, als gevolg van de pandemie, in een 
precaire situatie en werd hierdoor afhankelijk van het IMF en nieuwe multilaterale initiatieven. Een eerste 
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initiatief van de G20  kwam er in april, toen werd overeengekomen dat 73  van de armste landen in 
aanmerking kwamen voor een tijdelijke opschorting van de kapitaalaflossingen en interestbetalingen voor 
officiële bilaterale leningen die door G20-landen werden toegekend. In november werd binnen de G20 ook 
overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk kader voor verregaande schuldverlichting. Voor 
een verhoging van de speciale trekkingsrechten bij het IMF, die extra liquiditeit zou kunnen verschaffen, 
zoals tijdens de globale financiële crisis, werd daarentegen nog geen eensgezindheid gevonden.

De opkomende landen hebben een grote informele economie en een stijgende schuldenlast
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1 De informele sector omvat alle economische activiteiten die om fiscale, regelgevende of institutionele redenen verborgen worden 

gehouden voor de officiële autoriteiten. Informele werkgelegenheid omvat werkgevers en werknemers die voor eigen rekening 
werken in de informele sector, meewerkende gezinsleden en werknemers zonder formeel contract.
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De pandemie veroorzaakte een 
zware schok in het eurogebied met 
uiteenlopende gevolgen voor de 
lidstaten

Volgens de herfstramingen van de ECB zou het bbp 
van het eurogebied tijdens het verslagjaar met 7,3 % 
gekrompen zijn. Er werden grote verschillen vast‑
gesteld tussen de lidstaten. Zo wist een groep van 
landen (Finland, de Baltische landen en Nederland) 
de krimp te beperken tot minder dan 5 % en te‑
kende Ierland zelfs een licht positieve groei op, terwijl 
de economische bedrijvigheid in de zuiderse landen 
(Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland) met 9 % en 
meer terugviel.

Een eerste, evidente verklaring voor die uiteenlopende 
ontwikkelingen is het coronavirus zelf, dat niet alle 
lidstaten met dezelfde intensiteit trof. De ernst van de 
pandemie in de verschillende landen hing ongetwij‑
feld voor een deel samen met een aantal structurele 
factoren, zoals het aandeel van ouderen in de be‑
volking, de bevolkingsdichtheid en de gezinssamen‑
stelling. Ze kon echter wel worden beperkt. Zo kon 
de overheid sneller of trager voorzorgsmaatregelen 

invoeren en kon de bevolking haar gedrag hieraan 
aanpassen om besmetting te vermijden. Hoewel de 
nationale overheden van alle lidstaten beperkende 
maatregelen namen, zagen deze van de zwaarst ge‑
troffen landen zich gedwongen strenger op te treden 
en deze maatregelen ook gedurende een langere 
periode aan te houden. Alhoewel deze maatregelen 
noodzakelijk waren om de gezondheidsimpact van de 
pandemie onder controle te houden, hadden zij een 
onmiddellijke economische kost tot gevolg. Landen 
waar de pandemie sterker toesloeg, wat onder meer 
blijkt uit een hoger totaal aantal COVID-19-doden per 
100 000  inwoners, lieten in 2020 dan ook vaak een 
grotere bbp‑krimp optekenen.

Een tweede factor wordt gevormd door de economi‑
sche structuur van de landen. Zoals vermeld, werden 
de verschillende bedrijfstakken immers op zeer onge‑
lijke wijze getroffen door de pandemie. Het betreft in 
de eerste plaats het verschil tussen de verwerkende 
nijverheid en de dienstensector, maar ook binnen 
deze laatste waren er grote verschillen. De voorzorgs‑
maatregelen, zoals reisbeperkingen en de verplichting 
om een minimale afstand te respecteren, wogen voor‑
al op het toerisme en de contact‑intensieve diensten. 

Grafiek  10

Diverse factoren zorgden voor grote groeiverschillen tussen de lidstaten van het eurogebied
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Bronnen : ECB, ECDC, Eurostat.
1 Het aantal COVID-19-doden is niet volledig vergelijkbaar tussen de verschillende landen.
2 De bedrijfstakken die het zwaarst werden getroffen door de COVID-19-crisis zijn accommodatie en restaurants (NACE-code I), kunsten, 

entertainment en recreatie (NACE-code R), luchttransport (NACE-code H51) en reisagentschappen, touroperatoren en reservatiediensten 
(NACE‑code N79).
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Een aantal nationale studies na de eerste lockdown 
toonden aan dat het omzetverlies voor deze bran‑
ches opliep tot 60 à 80 %, en zelfs meer in sommige 
landen. Toen de meeste Europese landen versoepe‑
lingsmaatregelen goedkeurden, zorgde dat voor enig 
soelaas, maar een volledig herstel was onmogelijk 
aangezien het virus nog circuleerde en er geen vaccin 
beschikbaar was. Een groter gewicht van de meest 
getroffen bedrijfstakken in de economische bedrijvig‑
heid van een land leidt automatisch tot een grotere 
impact van COVID-19  op het bbp. Door het belang 
van het toerisme was deze factor vooral relevant voor 
zuiderse landen als Griekenland en Spanje. Dat was 
in mindere mate het geval voor andere populaire 
vakantiebestemmingen zoals Italië en Frankrijk omdat 
zij ook over een meer gediversifieerde economische 
basis beschikken.

Ook het aandeel van kmo’s en microbedrijven in de 
economie en in de werkgelegenheid kan de dispariteit 
tussen de lidstaten van het eurogebied voor een deel 

verklaren. In vergelijking met grotere ondernemin‑
gen konden kleinere bedrijven tijdens de coronacrisis 
vaak immers slechts een kortere periode overbrug‑
gen zonder tekort aan werkkapitaal. Kmo’s zijn ook 
vaak minder goed geïnformeerd over de relevante 
steunmaatregelen en hun aanpassingsvermogen aan 
de opgelegde nieuwe werkprotocollen is beperkter. 
Tevens zijn ze relatief vaker actief in de meest getrof‑
fen bedrijfstakken.

Van alle andere factoren die mogelijk een rol gespeeld 
hebben, kan ten slotte nog de beschikbare budget‑
taire marge en de kwaliteit van de overheidsinstel‑
lingen vermeld worden, die een impact hebben op de 
veerkracht van een economie bij een externe schok.
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Als reactie op de crisis hebben regeringen, centrale 
banken en prudentiële autoriteiten overal ter wereld 
maatregelen genomen waarvan zowel de omvang als 
de snelheid waarmee ze werden ingevoerd, ongezien 
zijn. Op die manier hebben ze kunnen vermijden dat 
de recessie afgleed in een diepe en langdurige depres‑
sie en gepaard ging met een financiële crash.

De maatregelen waren noodzakelijk als gevolg van 
de volstrekt nieuwe aard van de COVID‑19‑crisis. 
De overheden werden door de gezondheidscrisis 

1.2 Vastberaden en cruciale economische 
beleidsmaatregelen

gedwongen om volledige segmenten van de econo‑
mie stil te leggen. Het economische weefsel tijdens 
de lockdownfase in stand houden en diegenen be‑
schermen die het zwaarst werden getroffen door het 
stilleggen van de activiteiten, hadden voor hen daarbij 
de hoogste prioriteit. Op die manier wilden ze de al‑
gemene voorwaarden veiligstellen voor een duurzame 
opleving zodra de pandemie bedwongen is. Het was 
bijgevolg nodig dat er snel economische en maat‑
schappelijke maatregelen werden genomen om de 
financiële markten te stabiliseren en de financiering 

Grafiek  11
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Bron : Boeckx J., M. Deroose en E. Vincent (2020), ’The ECB's monetary policy response to COVID-19’, NBB, Economic Review, september.

http://www.nbb.be/nl/artikels/de-monetairbeleidsreactie-van-de-ecb-op-covid-19-0?language=en
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van de economie tegen gunstige voorwaarden veilig 
te stellen, de werkgelegenheid en het inkomen van de 
gezinnen zo veel mogelijk te vrijwaren en te zorgen 
voor voldoende liquiditeiten voor de ondernemin‑
gen. Naarmate de crisis bleef duren, moest worden 
vermeden dat het economische potentieel blijvend 
aangetast zou worden, door faillissementen van ge‑
zonde ondernemingen of een structurele stijging van 
de werkloosheid te voorkomen. In de voornaamste 
economieën werden gelijkaardige instrumenten inge‑
zet die inwerken op het monetaire, het prudentiële en 
het budgettaire front.

De centrale banken waren de eerste autoriteiten die 
reageerden op de COVID-19-schok. Om de finan‑
ciële markten te stabiliseren, de goede werking er‑
van te herstellen en een te bruuske aanscherping 
van de financiële voorwaarden te vermijden, heb‑
ben ze hun volledige instrumentarium ingezet. Zo 
verlaagden ze hun beleidsrentes waar daarvoor nog 
marge was en startten ze 
met programma’s voor de 
aankoop van financiële ac‑
tiva of versterkten ze de 
bestaande programma’s, 
met name door meer effecten van de private sector 
of overheden aan te kopen. In hun communicatie 
over het toekomstig monetair beleid, de zogenaamde 
forward�guidance, herhaalden de centrale banken dat 

ze vastberaden zijn de rentetarieven laag te houden 
zolang de inflatiedoelstellingen niet bereikt zijn. Ze 
waakten er ook over dat de monetaire stimulus wel 
degelijk de private sector bereikte, via programma’s 
van rechtstreekse kredietverlening aan ondernemin‑
gen, zoals in de VS, of door specifieke voorwaarden te 
koppelen aan hun liquiditeitsvoorziening aan de ban‑
ken. Om de schaarste aan internationale reservevaluta 
(voornamelijk de Amerikaanse dollar en de euro) het 
hoofd te bieden, hebben de centrale banken onderlin‑
ge swapovereenkomsten gereactiveerd of afgesloten. 
De centrale banken van sommige opkomende landen 
werden er ook toe gebracht, naast hun interventies in 
de valutamarkten als gevolg van de massale kapitaal‑
uitstromen, op hun markten ook effecten in nationale 
valuta te kopen.

De beschikbaarheid van bankkrediet werd ook on‑
dersteund door de versoepeling van de prudentiële 
vereisten voor het eigen vermogen en de liquiditeit 

van de banken. De pru‑
dentiële autoriteiten gaven 
de bankensector op die 
manier extra manoeuvreer‑
ruimte om in de hoedanig‑

heid van financiële intermediair de reële economie te 
ondersteunen. Ze stonden de banken toe gebruik te 
maken van de kapitaal- en liquiditeitsbuffers die ze 
sinds de globale financiële crisis hebben opgebouwd. 

De verschillende overheden namen 
resolute maatregelen om gezinnen 

en bedrijven te ondersteunen
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Daarnaast waren ze flexibeler in hun procedures en 
termijnen. Zo heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) 
de stresstests met een jaar uitgesteld. Tot slot eisten de 
prudentiële autoriteiten van de financiële instellingen, 
of bevalen hen aan, dat ze om hun balansen te ver‑
sterken geen dividend zouden uitkeren aan hun aan‑
deelhouders en geen eigen aandelen zouden inkopen.

De overheden hebben door de werking van de au‑
tomatische stabilisatoren, die werden aangevuld met 
brede discretionaire impulsen, de daling van het be‑
schikbaar inkomen van de gezinnen beperkt of zelfs 
voorkomen. De maatregelen moesten ook de druk 
op de kaspositie van de ondernemingen verlichten 
door hun uitgaven te beperken of een deel van hun 
inkomensverlies te compenseren. De regelingen voor 
tijdelijke werkloosheid, waarvan de voorwaarden van 
land tot land verschilden, hebben daarbij een sleu‑
telrol gespeeld. Ze ontlastten de werkgevers van een 
groot deel van de arbeidskosten wanneer hun activi‑
teit werd stilgelegd, en maakten het tegelijk mogelijk 
de werkgelegenheid en het inkomen van de werkne‑
mers in grote mate te vrijwaren. De overheden heb‑
ben de liquiditeit van de ondernemingen niet alleen 
met financiële middelen ondersteund maar ook met 
uitstel van belastingbetaling en door verschillende ga‑
rantiemechanismen voor leningen in te voeren (soms 
in combinatie met private en/of publieke moratoria 

op bestaande leningen). Op die manier stelden ze de 
toegang van de ondernemingen tot bankkrediet vei‑
lig. Om het solvabiliteitsrisico voor de ondernemingen 
in te perken, hebben de autoriteiten vervolgens het 
eigen vermogen van de ondernemingen die levens‑
vatbaar waren vóór de crisis en van strategische 
ondernemingen proberen te versterken, met name 
door middel van kapitaalinjecties en achtergestelde 
leningen. In Europa werd de snelle en vastberaden 
respons van de nationale overheden aangevuld met 
omvangrijke initiatieven van de Europese instellingen, 
om het hoofd te bieden aan de problemen voor de 
volksgezondheid en de economie als gevolg van de 
crisis en om de basis te leggen voor het herstel.

De maatregelen die in de verschillende domeinen van 
het economisch beleid werden genomen, interageren 
met elkaar. Zo versterken de overheidsgaranties op de 
leningen en de prudentiële versoepelingen het effect 
van de liquiditeitsmaatregelen die de centrale banken 
namen om de kredietverlening aan de private sector 
te ondersteunen. Daarnaast drukken de aankopen 
van overheidsobligaties de rentetarieven en vergro‑
ten ze zo de begrotingsruimte van de overheden 
die steunmaatregelen moesten nemen waardoor de 
overheidsschuld toenam. Deze verschillende maat‑
regelen worden uitvoeriger toegelicht in de volgende 
hoofdstukken.
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2.1 De COVID-19-pandemie heeft 
de Belgische economie de 
zwaarste klap toegebracht sinds 
de Tweede Wereldoorlog

Ook België werd getroffen door de COVID‑19‑
pandemie die zich in  2020 over de hele wereld 
verspreidde. Twee keer werd de gezondheidscrisis zo‑
danig zorgwekkend dat de overheid beperkende maat‑
regelen moest nemen om de toename van het aantal 
besmettingen in te dammen. De eerste lockdown‑
periode duurde van mid‑
den maart tot mei. Ze be‑
gon met de sluiting van 
de cafés en restaurants en 
na enkele dagen werden ook de meeste niet‑voe‑
dingswinkels gesloten. Ook de bewegingsvrijheid van 
de bevolking werd sterk ingeperkt, want in essentie 
waren alleen verplaatsingen voor de aankoop van 

voedingsmiddelen, voor het werk en om medische 
redenen toegestaan. Veel ondernemingen hebben 
hun activiteit moeten terugschroeven, soms drastisch, 
of zelfs stilleggen, onder meer door een personeels‑
tekort, een daling van de vraag of verstoringen in de 
toeleveringsketen.

Na zeven weken van lock‑
down werd begin mei 
een strategie voor de ge‑

leidelijke afbouw van de maatregelen ingevoerd. 
Die hield voor de burgers evenwel geen terugkeer 
naar het normale leven in en gezondheidsmaat‑
regelen bleven gehandhaafd, in het bijzonder in 

De gezondheidstoestand in 2020 
leidde tot twee lockdowns 

Grafiek  12

De COVID-19-pandemie veroorzaakte in 2020 in België twee golven van ziekenhuisopnames
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bepaalde bedrijfstakken. Wie winkels, horecazaken 
en culturele locaties bezocht, moest nog steeds 
een reeks gezondheidsmaatregelen naleven zoals 
de mondmasker plicht, de social distancing en de 
beperking van het aantal mensen dat tegelijkertijd 
op dezelfde plaats mocht zijn.

Desondanks flakkerde de corona-epidemie opnieuw 
op na de zomer, wat de overheid er eind oktober 
toe aanzette om de bevolking een nieuwe, gedeelte‑
lijke lockdown op te leggen. De cafés en restaurants 
en de niet‑essentieel geachte handelszaken moesten 
opnieuw sluiten. Een deel daarvan kon onder voor‑
waarden de deuren heropenen vanaf 1  december, 
met uitzondering van de contactberoepen zoals de 
kappers. Verplaatsingen bleven toegestaan, maar er 
werd een avondklok ingevoerd, waarvan onder be‑
paalde voorwaarden kon worden afgeweken, zoals 
voor het werk. De bedrijven leken zich gemakkelijker 
aan te passen aan de nieuwe beperkingen, onder 
meer omdat ze lessen hadden getrokken uit de eer‑
ste lockdown en intussen vertrouwd waren met de 
regels om hun activiteit in veilige omstandigheden 
te kunnen organiseren, zoals met telewerk of online 
bestellingen en afhaalregelingen.

De sterkste daling van de 
bedrijvigheid sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog

De lockdowns en de inperkingen van de activiteit die 
in veel landen gelijktijdig werden afgekondigd, heb‑
ben de grootste weerslag op de Belgische economie 
gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. In het eerste 
kwartaal van 2020 lag het bbp naar volume immers 
al 3,4 % lager dan het kwartaal voordien, terwijl 
de eerste beperkende maatregelen pas half maart 
werden ingevoerd. De volledige toepassing van deze 
maatregelen gedurende de hele maand april en de 
slechts gedeeltelijke en geleidelijke opheffing ervan 
in mei en juni hebben de bedrijvigheid in het tweede 
kwartaal uiteraard nog zwaarder gedrukt. Het bbp 
daalde toen met ongeveer 12 %, dat is de scherpste 
daling die het Instituut voor de nationale rekeningen 
(INR) ooit heeft opgetekend. De krachtige opleving in 
het derde kwartaal (+11,6 %), dankzij een zekere nor‑
malisering van de economische bedrijvigheid in een 
iets minder zorgwekkende gezondheidssituatie, vol‑
stond echter niet om terug te keren naar het niveau 
van vóór de crisis. Onder invloed van de tweede golf 
van de epidemie steeg het bbp in het vierde kwartaal 

Grafiek  13

De economische bedrijvigheid was in vrije val tijdens de eerste helft van 2020
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niet verder, maar het viel ook niet terug, terwijl dat in 
de eerste jaarhelft wel het geval was. Het bbp bleef 
immers vrijwel stabiel, met een groei met 0,2 % ten 
opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het bbp naar volume kwam hierdoor in 2020 6,2 % 
lager uit dan het jaar voordien. Dat is de sterk‑
ste gemiddelde daling op jaarbasis sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Ter vergelijking : tijdens de globale fi‑
nanciële crisis in  2009  was het bbp met slechts 
2 % gedaald. Overigens ging de Bank er in het na‑
jaar van 2019, in haar laatste prognoses voordat de 
pandemie losbarstte, nog van uit dat de economie 
in 2020 met 1,2 % zou groeien. De initiële schok op 
de economische bedrijvigheid was dus veel groter dan 
bij de globale financiële crisis. Het verschil zou daarna 
wel verkleinen omdat een krachtiger herstel wordt 
verwacht zodra de pandemie onder controle zal zijn.

De bbp-krimp in België in  2020 was van dezelfde 
grootteorde als die in het eurogebied als geheel. Wat 
onze belangrijkste buurlanden betreft, liep de bedrij‑
vigheid, volgens de najaarsprognoses  2020 van de 
Europese Commissie (EC), sterker terug in Frankrijk 
(–9,3 %), maar minder sterk in Duitsland (–5,5 %) en 
Nederland (–4,3 %) waar tijdens de eerste golf van de 
pandemie geen echte lockdown werd afgekondigd.

Het ondernemersvertrouwen kreeg 
een knauw

De impact van de pandemie en de gevolgen ervan 
voor de economie komen ook tot uiting in het ver‑
loop van de algemene synthetische conjunctuurin‑
dicator van de Bank. Zoals elders in Europa, begon 
het ondernemersvertrouwen in maart af te nemen 
en viel het in april terug tot het laagste niveau sinds 
1980. Ondanks zeer forse stijgingen in juni en juli, 
die nadien evenwel aanzienlijk vertraagden, keerde de 
conjunctuurindicator niet terug naar zijn niveau van 
het begin van het jaar. Vervolgens stabiliseerde het 
ondernemersvertrouwen zich al met al gedurende de 
laatste drie maanden van het jaar, ondanks de opflak‑
kering van de epidemie.

De forse verslechtering van het ondernemersver‑
trouwen tijdens de eerste golf van de pandemie 
tekende zich af in alle voornaamste bedrijfstakken. 
Ze was echter meer uitgesproken in de verwerkende 
nijverheid, de handel en de dienstverlening aan be‑
drijven, die bijzonder zwaar werden getroffen door 
de vertraging of zelfs stillegging van de activiteit, 
en minder uitgesproken in de bouwnijverheid. In de 
verwerkende nijverheid leidde de geleidelijke herne‑
ming van veel economische activiteiten tot een zeer 
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sterke opleving in de loop van het derde kwartaal. In 
de handel en de dienstverlening aan bedrijven bleef 
de beoordeling van het ondernemingsklimaat echter 
ongunstiger dan in het begin van het jaar. De  her‑
opflakkering van de epidemie en de nieuwe inper‑
kingen in het vierde kwartaal leidden echter niet tot 
een nieuwe achteruitgang van het ondernemersver‑
trouwen, en dit enkel omdat de bedrijfsleiders in de 
verwerkende nijverheid optimistischer bleven.

De dienstensector werd bijzonder 
zwaar getroffen door de krimp van 
de toegevoegde waarde

De economische gevolgen van de coronacrisis, die 
werd veroorzaakt door een schok van uitzonder‑
lijke aard en omvang, verschilden van die van de 
meeste andere recessieperiodes. Recessies vloeien 
doorgaans voort uit een correctie van economische 

Grafiek  14

Duidelijk herstel van de conjunctuur in de verwerkende nijverheid tijdens de tweede jaarhelft, maar 
niet in de andere bedrijfstakken
(over de periode 1995-2020 genormaliseerde saldi van de antwoorden op de enquête van de Bank)
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en het klimaat van grote onzekerheid. Aangezien de 
pandemie alle landen trof, leed ook de buitenlandse 
vraag onder de vergelijkbare omstandigheden bij de 
handelspartners.

Uiteindelijk werd de dienstensector het zwaarst ge‑
troffen, hoewel de industrie doorgaans meer onder‑
hevig is aan conjunctuurbewegingen. De activiteiten 
die nauwe contacten tussen personen vereisen, had‑
den zwaar te lijden onder de beperkende maatrege‑
len en de social distancing. Zo liep de toegevoegde 
waarde van de horeca en de handel tijdens de eerste 
negen maanden van het jaar met 14 % terug in verge‑
lijking met de overeenstemmende periode van 2019. 
Bij de niet-marktdiensten kelderde de toegevoegde 
waarde in de branche kunst, amusement en recreatie. 
De bedrijven uit die branches werden in de loop van 
het jaar immers meermaals gedwongen te sluiten of 
hun activiteit aanzienlijk terug te schroeven. Ook  in 
de bedrijfstak van de gezondheids- en welzijnszorg 

onevenwichten of het uiteenspatten van financië‑
le bubbels. Aangezien het wegwerken daarvan tijd 
vergt, verloopt het herstel over het algemeen geleide‑
lijk. Begin 2020 was de terugval van de bedrijvigheid 
echter het rechtstreekse gevolg van de pandemie en 
de beperkende maatregelen die daardoor moesten 
worden genomen, en nadien werd een sterke ople‑
ving opgetekend, die verband hield met de verbete‑
ring van de gezondheidssituatie.

Overigens vloeide de recessie voort uit de com‑
binatie van een aanbod‑ en een vraagschok. In 
eerste instantie moesten bedrijven hun activiteiten 
terugschroeven of stilleggen als gevolg van de op‑
gelegde sluitingen, de in bepaalde ondernemingen 
zeer moeilijk na te leven gezondheidsmaatregelen 
zoals de social distancing, de afwezigheid van een 
deel van het personeel of verstoringen in de toele‑
veringsketens. Daarnaast werden ook de consumptie 
en de investeringen ondermijnd door de lockdowns 

Grafiek  15

De dienstensector leverde de sterkste negatieve bijdrage aan de daling van de toegevoegde waarde
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viel de toegevoegde waarde in 2020 terug. Dat was 
voornamelijk het gevolg van het uitstel van opera‑
ties en raadplegingen die geen verband hielden met 
COVID-19, zodat er op de afdelingen intensieve zorg 
voldoende capaciteit kon worden vrijgehouden voor 
de patiënten die met het virus waren besmet. Hoewel 
de overige dienstenbranches beter bestand bleken 
tegen de crisis, leverden de marktdiensten over het 
geheel genomen de negatiefste bijdrage aan het bbp-
verloop, mede door hun groot aandeel in de Belgische 
economie (49 %).

In de industrie was de daling van de bedrijvigheid 
over de eerste negen maanden van  2020 minder 
uitgesproken, dankzij de sterke opleving in het derde 
kwartaal, maar ze was toch aanzienlijk : de toege‑
voegde waarde liep er terug met 5,9 %. De industriële 
activiteit werd immers zeer zwaar getroffen door de 
zwakke binnenlandse en buitenlandse vraag. Ook de 
verstoringen in de internationale toeleveringsketens 
en de moeilijkheid om over voldoende personeel 
te beschikken om de activiteiten voort te zetten, 
droegen bij aan deze daling, vooral tijdens de eerste 
lockdown. De farmaceutische industrie vormt een 
uitzondering. Daar nam de toegevoegde waarde in 
de eerste drie kwartalen van het jaar verder toe, door 
de aard van haar activiteiten, die essentieel zijn in een 
gezondheidscrisis van dergelijke omvang.

In de bouwnijverheid nam de toegevoegde waarde 
tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 met 5,5 % 
af. Tijdens de eerste lockdownperiode liep de activiteit 
in deze branche sterk terug door de verplichting om 

gezondheidsmaatregelen te nemen. Met name de so-
cial distancing vergde een nieuwe organisatie van de 
bouwplaatsen en de verplaatsingen van de ploegen, 
terwijl telewerk slechts voor een zeer beperkt deel van 
de activiteit mogelijk was.

In het vierde kwartaal meldden de ondernemingen 
in de enquêtes van de Economic Risk Management 
Group (ERMG) – een deskundigengroep op hoog 
niveau die door de regering werd opgericht om de 
weerslag van de crisis op de economie nauwlet‑
tend te volgen – nog steeds een lichte omzetdaling. 
Over  het geheel genomen was het gemelde verlies 
evenwel veel minder groot dan tijdens de eerste golf 
van de epidemie. De horeca, de detailhandel, de 
groothandel en de vastgoedsector bleven de zwaarst 
getroffen branches. Andere bedrijfstakken, zoals de 
industrie en de bouw, ondervonden minder schade 
dan in de eerste helft van het jaar. De ondernemin‑
gen hadden zich er vlotter aangepast aan de nieuwe 
beperkingen, onder meer dankzij de ervaring die 
ze intussen hadden opgebouwd en de opgestelde 
protocollen die het mogelijk maakten de activiteiten 
efficiënter te organiseren. De verslechtering van de 
ondernemingsactiviteit in het vierde kwartaal vloeit 
overigens niet uitsluitend voort uit het toegenomen 
aantal COVID‑19‑besmettingen en de daaropvolgen‑
de aanscherping van de maatregelen. Ze is ook te 
wijten aan de aanhoudende zwakte van de vraag, 
die verband houdt met de gezondheidssituatie, die 
ook in de belangrijkste partnerlanden van België was 
verslechterd, en de context vol onzekerheden, zowel 
voor de particulieren als voor de bedrijven.
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2.2 De overheid heeft het grootste 
deel van het inkomensverlies in 
de economie opgevangen

verwacht volgens de macro-economische najaars‑
prognoses van de Bank in 2019 (vóór het losbarsten 
van de COVID‑19‑crisis).

Het overgrote deel van dat collectieve inkomensverlies 
werd opgevangen door de overheid. Ze inde niet al‑
leen minder belastingen en sociale bijdragen doordat 
de inkomsten uit arbeid en de particuliere consumptie 

De COVID‑19‑pandemie legde grote delen van de 
bedrijvigheid lam en veroorzaakte zo een aanzienlijke 
verarming van de Belgische economie. Het gecu‑
muleerde inkomensverlies van de particulieren, de 
bedrijven en de overheid wordt op ongeveer € 41 mil‑
jard geraamd. Dat bedrag wordt verkregen door de 
geactualiseerde raming van de in 2020 gegenereerde 
inkomens te vergelijken met wat voor dat jaar werd 

Grafiek  16

In 2020 ging ongeveer € 41 miljard aan inkomsten verloren
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Bron :  NBB.
1 Exclusief de rest van de wereld.
2 De gezinnen halen hun primair inkomen uit werk en vermogen. Voor de ondernemingen is dat de som van het bruto‑exploitatieoverschot 

en het netto‑inkomen uit kapitaal. Het secundair inkomen stemt overeen met de netto‑overdrachten van de overheid.
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terugliepen, de verschillende beleidsniveaus namen 
ook zeer omvangrijke steunmaatregelen. Deze maat‑
regelen worden verder in dit hoofdstuk in hun context 
geplaatst en worden uitvoeriger toegelicht in het 
hoofdstuk over de overheidsfinanciën (hoofdstuk  4). 
Aan de hand van die maatregelen wilden de federale 
en regionale overheden de koopkracht van de door 
de crisis getroffen gezinnen zo veel mogelijk vrijwaren 
en de ondernemingen helpen waarvan de financiële 
positie was aangetast door de beperking of zelfs stil‑
legging van hun activiteit. Met die maatregelen werd 
een aanzienlijk deel van de inkomensverliezen als 
gevolg van de crisis opgevangen, in het bijzonder voor 
de gezinnen.

De koopkracht van de particulieren 
nam licht toe, dankzij een 
aanzienlijke stijging van de 
overdrachten

Ondanks de coronacrisis is de koopkracht van de ge‑
zinnen in  2020 licht verbeterd, al bleef de toename 
ervan achter bij de stijging die redelijkerwijs kon 
worden verwacht als er geen pandemie was geweest. 
In reële termen uitgedrukt, dat wil zeggen ongere‑
kend het effect van het prijsverloop, liet het beschik‑
baar inkomen van de particulieren een lichte stijging 

optekenen, met ongeveer 0,7 %. Per hoofd van de 
bevolking is de koopkracht met 0,3 % gestegen.

In nominale termen steeg het beschikbaar inkomen 
met 1,4 %. Bij de belangrijkste componenten daalde 
het geheel van het bruto gemengd inkomen van de 
zelfstandigen en het bruto‑exploitatieoverschot van de 
gezinnen met 4,8 %, terwijl de brutolonen van werk‑
nemers met 1,7 % terugliepen. Die dalingen vloeien 
voort uit de stillegging van veel ondernemingen en de 
algemene vertraging van de economische bedrijvig‑
heid, die leidden tot een aanzienlijke terugval van het 
totale aantal in de economie gewerkte uren. Bovendien 
nam het inkomen van de particulieren in 2020 ook af 
door de forse daling van het netto‑inkomen uit vermo‑
gen (–10,6 %), voornamelijk als gevolg van de lagere 
ondernemingsdividenden. In  2009, tijdens de globale 
financiële crisis, werd een vergelijkbare ontwikkeling 
vastgesteld. Ook de aanhoudende lagerenteomgeving 
bleef in 2020 de netto rente-inkomsten drukken.

De daling van het inkomen uit arbeid werd gedeeltelijk 
gecompenseerd door de werking van de automatische 
stabilisatoren en door de steunmaatregelen van de 
overheid. Zo liepen de overdrachten van de gezinnen 
aan de andere sectoren terug met 1,2 %. Bovendien 
namen de overdrachten die de gezinnen van de over‑
heid ontvingen in nog veel belangrijker mate toe, 

Tabel  2

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

2016 2017 2018 2019 2020 r 2020 r

Bruto primair inkomen 1 2,1 3,9 3,3 3,3 −3,3 260,3

Brutolonen 1 3,1 3,7 3,8 3,7 −1,7 178,0

Bruto-exploitatieoverschot en  
bruto gemengd inkomen 1,4 3,8 2,5 3,4 −4,8 57,4

Inkomen uit vermogen 2 −2,8 5,1 2,0 0,7 −10,6 24,9

Ontvangen lopende overdrachten 2,4 3,6 2,9 3,5 11,3 116,5

Betaalde lopende overdrachten 1 0,0 3,4 3,2 0,6 −1,2 94,9

Bruto beschikbaar inkomen 2,9 3,9 3,2 4,4 1,4 282,0

p.m. In reële termen 3 1,4 2,0 1,1 3,1 0,7 –

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.
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van de gezondheidsmaatregelen naar aanleiding van 
de COVID‑19‑crisis.

De schijnbare stijging van 
het beschikbaar inkomen 
van de gezinnen op ma‑
cro‑economisch niveau 
verhult echter de kwets‑

baarheid van sommige gezinnen voor de coronacrisis. 
Zo bleek uit een enquête van de Bank die op het 
hoogtepunt van de crisis werd uitgevoerd dat een 
aantal specifieke groepen van gezinnen aanzienlijke 
inkomensverliezen leden, in het bijzonder de gezin‑
nen met zelfstandigen, tijdelijk werklozen of jobstu‑
denten. Die enquête wees uit dat de inkomensdaling 
groter was voor de gezinnen met de minste financiële 
draagkracht, ook al ligt de vervangingsratio van de 
uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hoger voor de 
werknemers met een lager inkomen. De werknemers 
uit de branches die het zwaarst werden getroffen 
door de crisis – namelijk de evenementen, de horeca, 
het toerisme en de niet-voedingswinkels – en die dus 
het langst tijdelijk werkloos zijn geweest, ontvangen 
doorgaans een lager loon. De pandemie trof ook tal 
van zelfstandigen, aangezien ze relatief vaker werk‑
zaam zijn in de meest geïmpacteerde bedrijfstakken. 
Voor hen geeft het overbruggingsrecht aanleiding tot 
de uitkering van een forfaitaire vergoeding, ongeacht 
het niveau van hun inkomen.

met meer dan 11 %. Die toename is vooral toe te 
schrijven aan de forse stijging van de vervangingsin‑
komens, omdat een groot 
aantal werknemers tijdelijk 
werkloos werd en veel zelf‑
standigen gebruikmaakten 
van het overbruggingsrecht.

Als reactie op de krimp van de bedrijvigheid vanaf het 
einde van het eerste kwartaal en de gevolgen daar‑
van voor de arbeidsmarkt, nam de overheid immers 
maatregelen om het inkomen van de particulieren 
te ondersteunen. Zo versoepelde ze de regeling voor 
tijdelijke werkloosheid in de context van de gezond‑
heidscrisis, waardoor deze gemakkelijker geactiveerd 
kon worden, en kende ze een hogere tegemoetko‑
ming toe dan in het normale systeem. De tijdelijke 
werkloosheid zorgt voornamelijk voor een gedeelte‑
lijke compensatie van het inkomensverlies voor een 
werknemer van wie de arbeidstijd vermindert om eco‑
nomische redenen of door overmacht. Tegelijkertijd 
verlicht de overheid zo de loonlast voor bedrijven, ter‑
wijl de arbeidsrelatie met de werknemer blijft bestaan. 
Voor de zelfstandigen werd het overbruggingsrecht 
eveneens verruimd. Dat biedt een vervangingsinko‑
men in de vorm van een maandelijkse vergoeding 
– waarvan het bedrag verschilt naargelang van de 
situatie van de begunstigde – wanneer de activiteit 
geheel of gedeeltelijk werd onderbroken als gevolg 

Sommige meer kwetsbare 
groepen van gezinnen
werden harder door de 

pandemie getroffen 
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De bedrijfsinkomsten van de 
ondernemingen kwamen onder druk 
te staan

Nadat het bruto‑exploitatieoverschot van de onder‑
nemingen, dat zijn de inkomsten die zij uit hun 
activiteit genereren, de voorbije jaren veelal sterker 
groeide dan het nominale bbp, daalde het in 2020 
met 6,3 %. Die  daling is dus iets sterker dan die 
van het bbp (–5,7 %) en is groter dan tijdens de 
globale financiële crisis. Die ontwikkeling is gro‑
tendeels toe te schrijven aan de krimp van het ver‑
koopvolume (–6,4 %), op zowel de binnenlandse als 
de buitenlandse markten. De brutomarges van de 
ondernemingen stabiliseerden zich daarentegen (ze 
vertoonden een minieme stijging met 0,1 %). Ze pro‑
fiteerden van een iets sterkere daling van de kosten 
per verkochte eenheid dan van de verkoopprijzen 
per eenheid. Op de binnenlandse markt lieten deze 
laatste zelfs een lichte stijging optekenen. De kosten 
van de ingevoerde goederen en diensten liepen te‑
rug, terwijl die van binnenlandse oorsprong al met 
al stabiel bleven onder invloed van de aanzienlijke 

verlaging van de netto indirecte belastingen per een‑
heid (–22,1 %). In dat verband moet worden bena‑
drukt dat deze vermindering van de netto indirecte 
belastingen van de ondernemingen voortvloeit uit de 
forse toename van de productgebonden subsidies 
die de overheid betaalde aan de branche van de ge‑
zondheidszorg. De ziekenhuizen en de andere private 
zorginstellingen worden in de nationale rekeningen 
immers beschouwd als volwaardige ondernemingen. 
Met  die subsidies beoogde de overheid het verlies 
aan inkomsten te compenseren dat voortvloeide uit 
het uitstel van niet‑dringende behandelingen op het 
hoogtepunt van de epidemie.

In de loop van het jaar werden de ondernemingen 
evenwel ondersteund met een reeks maatregelen 
en overdrachten van de overheid. Zo deed de ver‑
soepeling van de voorwaarden om gebruik te kun‑
nen maken van tijdelijke werkloosheid de loonlast 
afnemen, terwijl ook het uitstel van de betaling van 
de socialezekerheidsbijdragen de ondernemingen 
wat meer ademruimte gaf op het hoogtepunt van 
de crisis.

Tabel  3

Determinanten van het bruto‑exploitatieoverschot van de ondernemingen 1, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2016 2017 2018 2019 2020 r

Bruto-exploitatiemarge per verkochte eenheid 2 0,7 −0,3 2,7 2,2 0,1

Verkoopprijs per eenheid −0,3 2,5 2,6 0,9 −1,2

Op de binnenlandse markt 1,1 2,0 2,1 1,5 0,4

Bij de uitvoer −0,8 2,7 2,6 1,0 −2,2

Kosten per verkochte eenheid −0,5 3,0 2,5 0,6 −1,5

Ingevoerde goederen en diensten −1,6 3,3 3,5 0,1 −2,6

Kosten van binnenlandse oorsprong  
per geproduceerde eenheid 2, 3 1,3 1,8 0,9 1,4 0,3

waarvan :

Loonkosten per eenheid product 4 0,3 1,8 1,1 1,8 5,3

Netto indirecte belastingen per eenheid product 6,2 2,2 1,3 0,4 −22,1

Eindverkopen tegen vaste prijzen 4,9 3,5 1,6 1,2 −6,4

Bruto-exploitatieoverschot van de ondernemingen 5,6 3,2 4,4 3,4 −6,3

Bronnen :  INR, NBB.
1 Private bedrijven en overheidsbedrijven.
2 Met inbegrip van de voorraadwijziging.
3 Deze post 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 ze zijn niet gezuiverd 

voor kalenderinvloeden.
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De  particuliere consumptie en de bedrijfsinveste‑
ringen, die samen ongeveer twee derde van het 
Belgische bbp vertegenwoordigen, kenden duize‑
lingwekkende dalingen van respectievelijk ongeveer 
8 en 9 %, terwijl de investeringen in woningen van 
de gezinnen een vergelijkbare duik namen (–9 %). 
Ook de overheidsinvesteringen namen af, met name 
omdat de bedrijvigheid in de branches van de bouw 
en de openbare werken gedurende bepaalde peri‑
odes van het jaar stillag. Alleen de overheidsuitga‑
ven voor consumptie stegen licht in  2020, onder 

2.3 De afname van de binnenlandse 
vraag was de belangrijkste factor 
in de daling van de economische 
bedrijvigheid in België

De COVID-19-crisis heeft, in tegenstelling tot eer‑
dere recessies, niet alleen de marktdiensten harder 
getroffen dan de industrie maar zorgde ook voor 
een ongeziene daling van de binnenlandse vraag. 
De binnenlandse bestedingen (ongerekend de voor‑
raden) lieten in 2020 een historische terugval opte‑
kenen van 6,2 %. Ze daalden hiermee even sterk als 
of sterker dan de uitvoer‑ en invoerstromen die ge‑
woonlijk volatieler zijn. Op de overheidsconsumptie 
na werden alle componenten van de binnenlandse 
vraag immers zwaar getroffen door de pandemie. 

Tabel  4

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

2016 2017 2018 2019 2020 r

Particuliere consumptie 1,6 1,9 1,9 1,5 −8,3

Overheidsconsumptie 0,5 0,1 1,2 1,7 0,8

Bruto-investeringen in vaste activa 4,2 1,4 3,4 3,4 −8,3

Woningen 2,6 1,0 1,5 5,2 −9,0

Ondernemingen 5,4 1,6 2,8 3,2 −8,7

Overheid −0,6 1,0 11,1 1,2 −3,4

p.m. Finale binnenlandse bestedingen 1 1,9 1,4 2,1 2,0 −6,2

Voorraadwijziging 2 0,3 0,0 0,3 −0,4 0,6

Netto-uitvoer van goederen en diensten 2 −0,9 0,3 −0,5 0,2 −0,8

Uitvoer van goederen en diensten 6,2 5,5 0,6 1,0 −6,3

Invoer van goederen en diensten 7,5 5,2 1,3 0,8 −5,4

Bbp 1,3 1,6 1,8 1,7 −6,2

Bronnen :  INR, NBB.
1 Ongerekend de voorraadwijziging.
2 Bijdragen tot de verandering van het bbp t.o.v. het voorgaande jaar, in procentpunt.
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impuls van de extra uitgaven in de strijd tegen de 
pandemie.

De krimp van de binnenlandse vraag ging gepaard 
met een negatieve bijdrage van de netto-uitvoer 
(–0,8  procentpunt) aan de bbp-groei, aangezien de 
uitvoer iets sterker daalde dan de invoer. De voor‑
raadwijziging droeg daarentegen positief bij aan het 
verloop van het bbp, met 0,6 procentpunt.

De particuliere consumptie stortte in 
als gevolg van de gezondheidscrisis 
en de onzekerheid die deze 
teweegbracht

De gezondheidscrisis en de gevolgen ervan hebben 
het consumptiegedrag van de gezinnen sterk be‑
invloed. Hoewel hun beschikbaar inkomen in reële 

termen licht toenam, liep de particuliere consumptie 
in 2020 met 8,3 % terug in vergelijking met het jaar 
voordien. Die uitgesproken daling is zowel te wijten 
aan de maatregelen die werden genomen om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan en die het 
de gezinnen onmogelijk hebben gemaakt bepaalde 
uitgaven te verrichten, als aan hun toegenomen on‑
zekerheid over de economische situatie en hun baan. 
Ter vergelijking : in 2009, tijdens de globale financiële 
crisis, was de particuliere consumptie niet gekrompen. 
De groei ervan vertraagde toen tot 0,6 % en nam het 
daaropvolgende jaar opnieuw toe.

Het vertrouwen van de gezinnen kreeg in 2020 een 
flinke knauw toen de pandemie losbarstte en de 
eerste maatregelen werden genomen om de effecten 
voor de bevolking in te perken. In april verloor de 
indicator van het consumentenvertrouwen 17  pun‑
ten, dat is de grootste verandering op maandbasis 

Grafiek  17

De gezondheidscrisis ondermijnde het vertrouwen van de particulieren in de loop van het jaar en 
beperkte hun mogelijkheden om te consumeren
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sinds zijn eerste opmaak in 1985. Daardoor bereikte 
hij een niveau dicht bij zijn historische dieptepunt. 
Vervolgens nam het vertrouwen van de gezinnen licht 
toe, maar het liep terug in de zomer en in augustus 
werd opnieuw het niveau van tijdens de eerste schok 
in april bereikt. De opflakkering van de pandemie aan 
het einde van het jaar heeft de stemming van de con‑
sumenten echter niet meer aangetast. In de laatste 
maanden van het jaar waren ze immers beduidend 
optimistischer dankzij het vooruitzicht op vaccinatie 
en de verwachting dat er in 2021 een einde zou ko‑
men aan de crisis. Vooral de vooruitzichten voor de 
algemene economische situatie en die voor de werk‑
loosheid hebben het vertrouwen van de gezinnen in 
de loop van het jaar gedrukt, wat de onzekere eco‑
nomische situatie voor de particulieren weerspiegelt.

Tegelijkertijd woog de sluiting van de niet-essentiële 
winkels tijdens de lockdownperiodes op de particu‑
liere consumptie, omdat ze de consumptiemogelijkhe‑
den van de gezinnen inperkte. Hoewel de particulieren 
zich geleidelijk aan de situatie aanpasten, onder meer 
door op alternatieve manieren te consumeren (zoals 
blijkt uit de toename van online-aankopen), werd 
de vermindering van de aankopen die traditioneel 

in winkels worden gedaan hierdoor immers slechts 
gedeeltelijk gecompenseerd.

De particuliere consumptie leefde weliswaar fors op 
in het derde kwartaal, nadat de eerste lockdown 
werd opgeheven, maar ze bleef onder het niveau 
van eind 2019. Dat lijkt erop te wijzen dat de parti‑
culiere consumptie afgeremd bleef, ondanks de ge‑
leidelijke heropening van de winkels. In een enquête 
die de Bank in juli uitvoerde, gaf een groot deel van 
de consumenten, in het bijzonder de 65-plussers, 
aan dat ze minder vaak of zelfs niet meer naar win‑
kels waren geweest. Ze besteedden vooral minder 
aan recreatieve activiteiten en toerisme, aan kleding 
en in de horeca. De voornaamste redenen hiervoor 
waren de gedeeltelijke of volledige onmogelijkheid 
om bepaalde uitgaven te doen, de angst voor be‑
smetting, evenals de regels in de winkels om de 
verspreiding van het virus in te dammen (zoals de 
mondmaskerplicht, de social distancing en de beper‑
king van het aantal klanten). Het duidelijke herstel 
van de particuliere consumptie in het derde kwartaal 
vloeit overigens voornamelijk voort uit een forse 
toename van de aankopen van duurzame goederen, 
terwijl de aankopen van courante goederen onder 

Grafiek  18

De pandemie en de gezondheidsmaatregelen drukten de particuliere consumptie
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages op kwartaalbasis, tenzij anders vermeld)
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hun niveau van vóór de crisis bleven. Dat lijkt erop 
te wijzen dat de terugval tijdens de eerste jaarhelft 
grotendeels het gevolg was van het uitstel van een 
reeks noodzakelijke aankopen.

De vele onzekerheden, die het aanleggen van finan‑
ciële reserves stimuleerden, en de beperkte mogelijk‑
heden tijdens een deel van het jaar om het inkomen 
te besteden, stuwden de spaarquote van de gezin‑
nen in  2020 tot een ongekende hoogte. Ze steeg 
van 13 % van het beschikbaar inkomen in  2019 tot 
gemiddeld bijna 21 % in  2020, en bereikte in het 
tweede kwartaal zelfs 27 %. Die niveaus overstijgen 
de piek van 18 % die tijdens de globale financiële cri‑
sis in 2008 en de daaropvolgende jaren werd opgete‑
kend. Die aanzienlijke extra spaarmiddelen bedroegen 
ongeveer € 23 miljard, dat is ongeveer 10 % van de 
totale consumptieve bestedingen van de gezinnen 

in 2019. Dat bedrag stemt ook overeen met de stij‑
ging van de particuliere consumptieve bestedingen 
gedurende meer dan drie jaar (op basis van de gemid‑
delde toename over de periode 2011-2019).

De daling van de bouwactiviteit en 
de vertraging van de vastgoedmarkt 
drukten de investeringen in 
woningen

Nadat de investeringen in woningen in  2019 met 
5,2 % waren toegenomen, liepen ze in  2020 met 
9 % terug. Die scherpe daling – die zich voordeed 
terwijl de voorwaarden voor dergelijke investeringen 
zeer gunstig bleven, met name door de nog steeds 
historisch lage rente – is te wijten aan de gevolgen 
van de COVID-19-epidemie voor de bedrijvigheid in 
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de bouwsector. De bouw van nieuwe woningen en 
de renovatie van bestaande gebouwen, die samen de 
hoofdmoot van de investeringen in woningen verte‑
genwoordigen, werden immers fors afgeremd of zelfs 
volledig stilgelegd, in het bijzonder tijdens de eerste 
lockdownperiode aan het einde van het eerste en in 
het tweede kwartaal.

De registratierechten op vastgoedtransacties, die 
worden meegerekend in de investeringen in wonin‑
gen, konden die daling niet compenseren. Hoewel 
de vastgoedactiviteit tussen de twee golven van de 
epidemie (van midden mei tot oktober) opleefde, 
werden er minder transacties verricht dan het jaar 
voordien. Er moet worden opgemerkt dat de af‑
schaffing van de woonbonus in het Vlaams Gewest 
vanaf 1  januari  2020 daarin ook een rol heeft 
gespeeld, in die zin dat de aankondiging van die 
beslissing eind 2019 een verhoogde activiteit in de 
vastgoedsector had teweegbracht. Dat leidde tot 
een aanzienlijke daling van het aantal transacties 
in de eerste maanden van  2020, waarna de vast‑
goedmarkt tijdens de eerste lockdown nagenoeg 
volledig stillag.

De investeringen van de 
ondernemingen werden fors 
afgeremd door de zwakke vraag en 
de onzekere vooruitzichten

Terwijl de bedrijfsopbrengsten aanzienlijk daalden 
door de ongeziene economische context, werden 
de investeringsbeslissingen van de ondernemingen 
gedrukt door de zwakke vraag, de onzekere voor‑
uitzichten – zowel op de binnenlandse als op de 
buitenlandse markten – en aanzienlijke faillissements‑
risico’s. De bedrijfsinvesteringen waren de voorbije 
jaren dynamisch en van  2014 tot  2019 namen ze 
zelfs sneller toe dan het bbp, waardoor ze aanzienlijk 
bijdroegen tot de bbp-groei. In 2020 liepen ze echter 
terug met 8,7 %. In het tweede kwartaal daalden de 
bedrijfsinvesteringen met 20 %, maar in het volgende 
kwartaal herstelden ze zich krachtiger dan de particu‑
liere consumptie.

Volgens de resultaten van de ERMG-enquêtes meld‑
de bijna twee derde van de bevraagde ondernemin‑
gen dat ze investeringen uitgesteld of geannuleerd 
hadden. De situatie verschilt echter van bedrijfstak 
tot bedrijfstak. De daling van de investeringen was 
meer uitgesproken in de branches die het hardst 

Grafiek  19

De investeringen in woningen namen in 2020 af, onder meer als gevolg van de beperkingen in de 
organisatie van de bedrijvigheid van de bouwnijverheid en de vastgoedmarkt
(volumegegevens, veranderingspercentages op jaarbasis)
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door de coronacrisis werden getroffen, zoals de 
evenementensector, de horeca en de transportsec‑
tor. Bovendien nam de bezettingsgraad van het 
productievermogen in de verwerkende nijverheid 
fors af in 2020. Die daalde tot een dieptepunt van 
73 % en kwam op jaarbasis gemiddeld op slechts 
74,3 % uit, een niveau dat dicht bij het historische 
minimum ligt. Hierdoor was er in de verwerkende 
nijverheid minder behoefte om uitbreidingsinveste‑
ringen te doen.

De overheidsconsumptie 
ging licht omhoog, terwijl de 
overheidsinvesteringen afnamen

De overheidsconsumptie omvat de middelen die wor‑
den ingezet voor de werking van de overheidsdien‑
sten, zoals justitie, defensie, onderwijs en gezond‑
heidszorg. Het grootste deel van die uitgaven bestaat 
uit de bezoldigingen van het overheidspersoneel, de 
aankopen die nodig zijn voor hun werk en de af‑
schrijvingen. De overdrachten van de overheid aan de 
gezinnen en de ondernemingen om de effecten van 
de pandemie zoveel mogelijk in te dammen, worden 

niet geboekt als consumptieve bestedingen van de 
overheid.

De overheidsconsumptie steeg in  2020 met 0,8 %. 
Ze werd in eerste instantie gedrukt door de vermin‑
dering van de gezondheidsuitgaven voor bijvoor‑
beeld operaties en raadplegingen die geen verband 
houden met COVID‑19. Deze werden uitgesteld om 
de epidemie in bedwang te houden en om op de 
afdelingen intensieve zorg een voldoende capaciteit 
vrij te houden voor patiënten die besmet zijn met 
dit nieuwe virus. De uitgaven voor deze niet‑covid‑
gezondheidszorgdiensten stegen nadien opnieuw 
tot een meer gebruikelijk niveau, waardoor de over‑
heidsconsumptie in de tweede helft van het jaar 
aanzienlijk toenam.

De investeringen van de overheid liepen dan weer 
terug met 3,4 %. Die daling was voornamelijk het ge‑
volg van de stillegging van de bouwsector gedurende 
een deel van het jaar wegens de gezondheidscrisis, 
wat leidde tot een vermindering van de openbare 
werken.

Grafiek  20

De bedrijfsinvesteringen liepen op het hoogtepunt van de crisis fors terug
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages op kwartaalbasis, tenzij anders vermeld)
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Het financieringssaldo van België ten 
opzichte van het buitenland bleef 
nagenoeg in evenwicht

Al met al hadden de aanzienlijke veranderingen in 
inkomsten en uitgaven voor de verschillende binnen‑
landse sectoren van de economie maar een beperkte 
weerslag op het financieringssaldo van België ten 
opzichte van het buitenland. Dat saldo bleef in 2020 
nagenoeg in evenwicht : er was een licht tekort van 
0,6 % bbp. Binnen de verschillende sectoren werden 
echter grote bewegingen opgetekend ten opzichte 
van het voorgaande jaar.

Zo nam het financieringsvermogen van de particulie‑
ren fors toe, van 1,5 % bbp in 2019 tot 7,2 % bbp 
in 2020. Deze stijging is vrijwel uitsluitend het gevolg 
van de toename van het sparen van de gezinnen, 
maar de daling van de investeringen in woningen 
droeg daar ook toe bij. Het financieringsvermogen 
van de ondernemingen nam in 2020 eveneens toe, 
van 1,0 tot 2,3 % bbp. Die toename vloeit voorname‑
lijk voort uit een lichte stijging van hun beschikbaar 
inkomen, die in contrast staat met de sterke daling 
van het bbp. Terwijl het exploitatieoverschot van de 

ondernemingen relatief stabiel bleef in verhouding 
tot het bbp, betaalden ze immers minder belastingen 
en stegen de van de overheid verkregen overdrachten 
aanzienlijk als gevolg van de steunmaatregelen. De 
bedrijfsinvesteringen daalden in dezelfde mate als het 
bbp. De financieringsbehoefte van de overheid nam 
dan weer toe, van 1,9 % bbp in  2019 tot 10,1 % 
in 2020.

Het overschot op de lopende 
rekening met de rest van de wereld 
veranderde in een tekort

De overgang van een financieringsvermogen naar 
een beperkte financieringsbehoefte van België komt 
tot uiting in het verloop van het saldo van de lo‑
pende rekening met de rest van de wereld. Volgens 
de gegevens van de betalingsbalans sloeg het over‑
schot van ongeveer 0,3 % bbp in  2019 om in een 
tekort van 1,0 % bbp in  2020. Deze ontwikke‑
ling kwam er doordat het overschot op de handel 
in goederen en diensten vrijwel verdween en het 
saldo van de inkomensstromen met het buitenland 
verslechterde.

Grafiek  21

Het financieringssaldo van de economie als geheel bleef nagenoeg in evenwicht, ondanks 
aanzienlijke bewegingen voor de verschillende sectoren
(in % bbp, tenzij anders vermeld)
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Het handelsoverschot van België liep 
terug in een sombere internationale 
context

De val van de internationale handel als gevolg van 
de COVID‑19‑pandemie en de daling van de bin‑
nenlandse vraag hadden zware gevolgen voor de 
Belgische buitenlandse handel. De verslechtering van 
het internationale handelsklimaat, die de voorgaande 
jaren al in de hand werd gewerkt door de spanningen 
rond het handelsbeleid, zette zich begin 2020 voort. 

De indicator van de conjunctuurenquête voor de be‑
oordeling door de ondernemers van de verwerkende 
nijverheid van het buitenlandse orderverloop bleef 
dalen, met name door de epidemie in China. In april 
zakte hij aanzienlijk nadat er in de meeste Europese 
landen en andere geavanceerde economieën een 
lockdown werd ingesteld. De situatie herstelde zich 
naarmate de inperkingsmaatregelen werden versoe‑
peld en de industriële bedrijvigheid opleefde. De voor‑
uitzichten versomberden echter in november, toen 
een tweede besmettingsgolf uitbrak met gevolgen 

Tabel  5

Lopende rekening van de betalingsbalans
(saldi ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

2016 2017 2018 2019 2020 r

Goederen en diensten 5,1 4,6 −1,2 2,9 0,1

Goederen 1,8 2,4 −0,5 3,5 n.

Diensten 3,4 2,3 −0,7 −0,5 n.

Primair inkomen 4,1 4,1 4,4 5,9 3,4

Inkomen uit arbeid 6,5 6,9 7,1 7,4 7,5

Inkomen uit beleggingen en investeringen −1,2 −1,6 −1,4 −0,1 −3,0

Ander primair inkomen −1,2 −1,2 −1,4 −1,3 −1,2

Secundair inkomen −6,8 −5,6 −6,8 −7,2 −7,9

Secundair inkomen van de overheid −4,3 −3,1 −3,9 −3,5 −3,9

Secundair inkomen van de overige sectoren −2,5 −2,5 −2,9 −3,7 −4,0

Totaal 2,4 3,1 −3,7 1,7 −4,4

p.m. Idem, in % bbp 0,6 0,7 −0,8 0,3 −1,0

Bronnen :  INR, NBB.
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voor de economische activiteit in vele landen. In de‑
cember werden ze weer iets gunstiger.

Tegen deze achtergrond liep de Belgische uitvoer 
van goederen en diensten in het tweede kwartaal 
van 2020 in volumetermen met 14 % terug ten op‑
zichte van de overeenstemmende periode van het 
voorgaande jaar. In het derde kwartaal deed zich een 
krachtig herstel voor, ook al werd nog steeds onge‑
veer 5,8 % minder uitgevoerd dan een jaar voordien. 
In de laatste drie maanden van het jaar werd het 
herstel van de uitvoer vertraagd door nieuwe be‑
perkende maatregelen in meerdere landen. Hierdoor 
was de groei ten opzichte van het voorgaande kwar‑
taal maar iets hoger dan 1 % en lag de uitvoer nog 
steeds 5,4 % lager dan tijdens het overeenstemmende 
kwartaal van  2019. De verslechtering van de we‑
reldhandel drukte ook de vraag van de voornaamste 
handelspartners van België. Hierdoor krompen de 
uitvoermarkten met ongeveer 10,6 % in vergelijking 
met het voorgaande jaar. Dat de Belgische uitvoer 

Grafiek  22

De uitvoer van goederen en diensten werd negatief beïnvloed door de algemene zwakke vraag
(voor seizoen‑ en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het 
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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bij een dergelijke terugval van de buitenlandse vraag 
nog relatief goed weerstand bood, is te danken aan 
de goede exportcijfers voor de chemische en farma‑
ceutische producten.

De afname van de uitvoer en die van de binnenlandse 
vraag kwamen ook tot uiting in het verloop van de 
ingevoerde goederen en diensten. Het kwartaalpro‑
fiel van de invoer was immers relatief vergelijkbaar 
met dat van de uitvoer, al was het iets minder uit‑
gesproken, ondanks een daling van de toeristische 
uitgaven van de Belgen in het buitenland die sterker 
was dan de afname van de uitgaven van de buiten‑
landers in België.

De handelsstromen namen op jaarbasis aanzienlijk af, 
met 6,3 % voor de uitvoer en 5,4 % voor de invoer. 
Hierdoor leverde de netto-uitvoer in  2020 over het 
geheel genomen een negatieve bijdrage van onge‑
veer 0,8 procentpunt aan de bbp-groei. Tegenover dit 
volume‑effect stond de verbetering van de Belgische 
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ruilvoet, aangezien de daling van de invoerprijzen 
(2,6 %) meer uitgesproken was dan die van de uit‑
voerprijzen (2,2 %), voornamelijk als gevolg van de la‑
gere prijzen voor ingevoerde grondstoffen in de eerste 
helft van het jaar. Deze liepen immers sterk terug door 
de val van de prijzen van energetische grondstoffen, 
met name de olieprijs, tegen de achtergrond van een 
zwakke mondiale vraag.

In totaal daalde het overschot op de handelstrans‑
acties van België in 2020 tot 0,1 % bbp, tegen 0,6 % 
bbp het jaar voordien. Deze ontwikkeling is toe te 
schrijven aan een tekort in het goederenverkeer, 
 terwijl hiervoor in 2019 nog een surplus werd op-
getekend. De verbetering van het saldo van de handel 
in diensten, die de voorgaande twee jaar nog defici‑
tair was en opnieuw een overschot liet optekenen, 
werd hierdoor volledig tenietgedaan.

Het overschot van de 
goederenhandel sloeg om in 
een tekort, ondanks de lagere 
energiefactuur en de ondersteuning 
van de nettohandel in chemische en 
farmaceutische producten

De goederenhandel werd zwaar getroffen door de 
COVID‑19‑crisis. Volgens de gegevens van de betalings‑
balans daalde de waarde van de uit‑ en invoer over de 
eerste negen maanden van  2020 met respectievelijk 
9,7 % en 8,1 % ten opzichte van de overeenstemmende 
periode van het jaar voordien. In het tweede kwartaal 
zakte ze zelfs met bijna 20 %, en ze bleef iets langzamer 
teruglopen in het derde kwartaal. Volgens de statistiek 
buitenlandse handel is die daling met name zichtbaar in 
de in- en uitvoerstromen van energiedragers. De  netto 
energiefactuur van België ten aanzien van het buitenland 
vermindert namelijk als gevolg van de gecombineerde 
daling van de vraag naar energiedragers en van hun 
prijs. Alleen de handel in chemische en farmaceutische 
goederen, die meer dan 30 % van de Belgische uitvoer 
uitmaakt, nam in  2020 enigszins toe. Er moet echter 
worden opgemerkt dat de handel in farmaceutische 
goederen niet alleen toenam als gevolg van de ver‑
hoogde bedrijvigheid door de gezondheidscrisis, maar 

Grafiek  23

De invoer van goederen en diensten volgde de daling van de binnenlandse vraag en van de uitvoer
(voor seizoen‑ en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het 
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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in het eerste kwartaal ook aanzienlijk werd beïnvloed 
door een specifieke transactie van een groot farma‑
ceutisch bedrijf met de Verenigde Staten. Bovendien 
werd de uitvoer naar China gesteund doordat Belgische 
producten werden ingeschreven in de nomenclatuur van 

geneesmiddelen die in dat land worden terugbetaald. In 
totaal liep het saldo van de buitenlandse goederenhandel 
met ongeveer € 3,4 miljard terug. Aldus veranderde het 
overschot, volgens de gegevens van de betalingsbalans, 
in een tekort over de eerste negen maanden van 2020.

Grafiek  24

Het saldo van het goederenverkeer verslechterde, in tegenstelling tot dat van het dienstenverkeer
(in waarde uitgedrukte gegevens; veranderingspercentages ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, tenzij 
anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Tussen haakjes, het gemiddeld aandeel van de goederen- of dienstencategorieën in de totale uitvoer van goederen of diensten over de 

periode 2017‑2019.
2 De uiteenlopende resultaten voor de betalingsbalans en de buitenlandse handel vloeien voort uit de specifieke kenmerken van de 

methodologieën van de beide statistieken.
3 Verandering in € miljard tussen de overeenstemmende periodes van 2019 en van 2020.
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De dienstenhandel vertoonde een 
overschot dankzij de gunstige 
invloed van het netto-inkomen uit 
toerisme

De Belgische dienstenhandel met de rest van de wereld 
liet in 2018 en 2019 een tekort optekenen, maar tijdens 
de eerste negen maanden van 2020 werd opnieuw een 
overschot geboekt. De COVID‑19‑crisis speelde hierin 
een belangrijke rol, aangezien het internationale ver‑
keer van personen, zowel voor toeristische als profes‑
sionele redenen, aanzienlijk werd ingeperkt. Terwijl de 
Zuid-Europese landen sterk te lijden hadden onder de 
afname van het toerisme, had dit een positief effect op 
het nettosaldo van het Belgische reisverkeer. De totale 
uitgaven van Belgen in het buitenland zijn over het al‑
gemeen immers meer dan dubbel zo hoog als die van 
buitenlanders in België en ze daalden sterker. Bijgevolg 
verkleinde het tekort dat gewoonlijk voor deze speci‑
fieke categorie van diensten wordt opgetekend. Ook de 
dienstenstromen die verband houden met vervoer na‑
men vanaf het tweede kwartaal van  2020 aanzienlijk 
af, door de gevolgen van de pandemie voor het inter‑
nationale goederen‑ en personenverkeer. Net als voor 
de reizen, was de daling van de uitgaven meer uitge‑
sproken dan die van de inkomsten, waardoor het tekort 
op de vervoerdiensten verkleinde. Het overschot op de 
‘financiële diensten’ werd daarentegen aangetast, voor‑
namelijk als gevolg van een daling van de bedragen die 
België ontvangt uit het buitenland.

De netto-inkomens uit beleggingen 
en investeringen bleven een tekort 
vertonen

De primaire inkomenstransacties met de rest van 
de wereld omvatten de door Belgische ingezetenen 
betaalde en ontvangen arbeidsinkomens ten opzichte 
van de rest van de wereld, net als de inkomens 
uit beleggingen en investeringen in het buitenland. 
Het saldo ervan bleef in  2020 positief, op ongeveer 
0,8 % bbp, dat is iets minder dan in  2019 (1,2 %). 
Deze  ontwikkeling vloeit voornamelijk voort uit de 
verdere daling van de netto‑inkomens uit beleggingen 
en investeringen die uit het buitenland worden ont‑
vangen, vooral omdat de interesten en dividenden die 
voor directe investeringen uit de rest van de wereld 
worden ontvangen in ruimere mate terugliepen dan 
de interesten en dividenden die aan het buitenland 
werden uitgekeerd. Net als in  2019 vertoonden de 
netto‑inkomens uit portefeuillebeleggingen wel een 
positief saldo. Dat overschot is zelfs licht toegenomen, 
aangezien de betaalde inkomens sterker daalden dan 
de ontvangen inkomens.

Het tekort bij het netto secundair inkomen – voor‑
namelijk de overdrachten van de gezinnen en 
de overheid aan de rest van de wereld – werd 
in 2020 iets groter dan het jaar voordien, met name 
door een iets grotere bijdrage van België aan de 
EU‑begroting.
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2.4 De COVID-19-crisis had uiteenlopende 
effecten op de consumptieprijzen

Terwijl deze prijsdalingen de koopkracht konden on‑
dersteunen, nam de levensmiddeleninflatie daaren‑
tegen duidelijk toe, met een verdubbeling tot 2,6 % 
in  2020. De sterkste stijging werd opgetekend voor 
de niet-bewerkte levensmiddelen, waarvan de prijzen 
in 2019 nog waren afgenomen. Dat inflatiecijfer steeg 
aanhoudend tot de maand mei en bereikte tijdens de 
zomer zelfs pieken van meer dan 7 % – prijsstijgingen 
die sinds zeven jaar niet meer waren opgetekend. 
Gemiddeld op jaarbasis kwam de inflatie voor die 
categorie in 2020 uit op 4,7 %. De inflatie voor be‑
werkte levensmiddelen versnelde vanaf begin  2020, 
maar de toename bleef, met gemiddeld 0,4 procent‑
punt, beperkter. In totaal stegen de prijzen van die 
categorie met 2,1 % in 2020.

De uitbraak van de COVID‑19‑crisis ging samen met 
de instorting van de olieprijzen in maart en april 2020, 
waardoor ook de totale inflatie in België fors terugviel. 
Deze beweging werd echter getemperd door de prijs‑
stijging van levensmiddelen, tegen de achtergrond 
van de toegenomen vraag van de gezinnen en een 
beperkter aanbod in bepaalde segmenten.

De inflatie bleef dalen in  2020 en kwam uit op 
een gemiddelde van 0,4 % op jaarbasis, tegen 1,2 % 
in  2019. De energieprijzen daalden gemiddeld met 
11 %, als gevolg van de val van de olieprijzen – wat 
een directe impact had op de brandstof‑ en stookolie‑
prijzen – en, in mindere mate, door de daling van de 
gas- en elektriciteitsprijzen.

Tabel  6

Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.  
Gewicht  

 
(in %)

2017 2018 2019 2020 2020

Totaal 2,2 2,3 1,2 0,4 100,0

Onderliggende inflatie 1,5 1,3 1,5 1,4 69,8

Diensten 1,9 1,6 1,8 1,8 42,6

Niet‑energetische industriële goederen 0,8 0,8 1,0 0,7 27,2

Bewerkte levensmiddelen 1,8 2,9 1,7 2,1 16,6

Niet‑bewerkte levensmiddelen −0,2 1,8 −0,4 4,7 4,1

Energieproducten 9,9 8,9 −0,8 −11,0 9,5

      

p.m. Gezondheidsindex 1 1,8 1,8 1,5 1,0

Bronnen :  Eurostat, Statbel.
1 Nationale consumptieprijsindex, ongerekend motorbrandstoffen, alcoholische dranken en tabak.
 



90 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

Deze prijsstijgingen werden veroorzaakt door zowel 
gebeurtenissen die losstaan van de COVID‑19‑crisis 
als feiten die rechtstreeks verband houden met de 
pandemie. Zo zorgde de Afrikaanse varkenspest 
vanaf 2019 voor een toename van de vraag – voor‑
namelijk uit Azië – naar varkensvlees uit Europa, 
wat de prijs ervan aanzienlijk opdreef. Ook de prij‑
zen van verse producten (groenten en fruit) stegen 
vanaf het eerste kwartaal van 2020 door het kleiner 
aanbod als gevolg van de weersomstandigheden. 
Bovendien hebben de transportproblemen, de so-
cial distancing en het coronavirus zelf ertoe bijge‑
dragen dat het aanbod van sommige van deze pro‑
ducten werd beperkt, zoals dat van fruit, groenten 
en visserijproducten. De beslissing van de regering 
om promoties in de supermarkten tijdens de eerste 
lockdown tijdelijk op te schorten, meer bepaald van 
18  maart tot 4  mei, om hamstergedrag van con‑
sumenten te ontmoedigen, wakkerde tijdens deze 
periode eveneens de inflatie aan. Dit alles deed zich 
voor tegen de achtergrond van een toenemende 
directe vraag van gezinnen naar levensmiddelen, 
omdat restaurants tijdens de lockdownperiodes 
werden gesloten en er minder buitenshuis werd 
gegeten als gevolg van het risicomijdend gedrag 
van de consumenten.

De soldenperiode werd verschoven van juli naar au‑
gustus, zodat niet-essentiële handelszaken die in mei 
opnieuw mochten openen gedurende een langere pe‑
riode tegen normale prijzen konden verkopen. Deze 
beslissing veroorzaakte in juli een forse stijging van 
de inflatie op jaarbasis voor niet-energetische indus‑
triële goederen (voornamelijk kleding), omdat een 
periode van ‘normale’ prijzen werd vergeleken met 
een periode van verlaagde prijzen. Die stijging werd 
gevolgd door een daling in augustus. De inflatie voor 
niet-energetische industriële goederen kwam in 2020 
uit op gemiddeld 0,7 %, tegen 1 % het jaar voordien. 
In de nationale consumptieprijsindex, waarop de ge‑
zondheidsindex is gebaseerd, werd deze beweging 
overigens niet waargenomen, aangezien de solden 
daar over het hele jaar worden afgevlakt.

De diensteninflatie beliep 1,8 % in 2020. Aangezien 
een wijziging in de berekening van de huurprijzen 
vanaf januari de prijsstijging in  2020 naar raming 
met 0,3  procentpunt heeft opgedreven, bleef dit 
inflatiepercentage vanuit historisch perspectief be‑
scheiden. Er moet echter worden opgemerkt dat 
ondernemingen die niet‑essentieel geachte diensten 
aanbieden tijdens de lockdownperiodes moesten slui‑
ten. Hierdoor konden bepaalde prijzen tijdens die 

Grafiek  25

De inflatie werd vooral omlaag geduwd door de energieprijzen
(HICP; veranderingspercentages op jaarbasis)
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periodes niet meer worden genoteerd en moesten ze 
door de statistische instituten als ongewijzigd worden 
beschouwd (met een seizoenscorrectie voor reizen 
en hotels). Dat was ook het geval voor sommige 
niet-energetische industriële producten (zoals kleding, 
meubilair, auto’s, enzovoort). De prijsveranderingen 
in de winkels en voor de diensten vertoonden geen 
duidelijke versnelling tijdens de versoepelingsfases, 
en voor sommige diensten daalden de prijzen zelfs. 
Dat was bijvoorbeeld het geval voor de luchtvaart‑
maatschappijen die – tegen de achtergrond van reis‑
beperkingen en onzekerheid – met promotieacties 
reageerden op de daling van de vraag.

Tijdens de lockdown vormde de 
prijsmeting een uitdaging voor de 
statistische instituten

De opgelegde social distancing en de sluiting van 
de niet‑essentiële handelszaken hebben de verzame‑
ling van de prijzen voor de inflatieberekening be‑
moeilijkt. Eurostat werkte, in samenwerking met de 
nationale statistische instituten, regels uit om deze 
meetproblemen op te lossen. De continuïteit van 
de consumptieprijsindex werd verzekerd dankzij ra‑
mingen (die in april nodig waren voor een kwart 
van de Belgische consumptiekorf) en de digitalisering 
van bepaalde prijsnoteringen, met name in de grote 

warenhuisketens die scannergegevens ter beschikking 
stellen van Statbel. In de andere opengebleven win‑
kels werd de gebruikelijke werkwijze voor de prijsno‑
tering vervangen door alternatieve methoden (e-mail, 
telefoon).

Bovendien heeft de gezondheidscrisis de consump‑
tiegewoontes drastisch veranderd, als gevolg van de 
lockdowns, het inkomensverlies voor wie (tijdelijk) 
werkloos werd, de grote onzekerheid bij de bevolking 
over de nabije toekomst en het risicomijdend gedrag. 
Sommigen stellen zich dan ook vragen bij de repre‑
sentativiteit van de consumptiekorf in 2020.

Een steekproef van gegevens over transacties met 
debetkaarten weerspiegelt deze veranderingen in het 
uitgavenpatroon tijdens de pandemie. Zo nam het 
aandeel van voeding, dat vóór de uitbraak van de 
crisis bijna 21 % beliep, aanzienlijk toe, met een 
piek in april. Omgekeerd daalde het aandeel van 
de meeste niet-voedingscategorieën – zoals kleding, 
restaurants en cafés – (ondanks de online-aankoop‑
mogelijkheden voor bepaalde categorieën) tot een 
dieptepunt, waarna het opnieuw toenam. De inflatie 
berekend op basis van een index waarbij de weging 
maandelijks wordt bijgewerkt, kwam iets hoger uit 
dan de officiële maatstaf, die voor alle maanden van 
het jaar dezelfde weging gebruikt. In april en mei, dit 
is tijdens de lockdown in de lente, werd het verschil 
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op 0,4 procentpunt geraamd. Gemiddeld beschouwd 
was het inflatieverschil van februari tot december klei‑
ner, namelijk 0,2 procentpunt, aangezien de officiële 
inflatie uitkwam op 0,3 % en de geraamde inflatie 
op 0,5 % 1.

Het inflatieverschil tussen België en 
de buurlanden schommelde in de 
loop van het jaar

De totale inflatie in België en die in de drie voornaam‑
ste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) 
lieten tijdens de eerste maanden van  2020 een ge‑
meenschappelijke trend optekenen. Van februari tot 
april vertraagde de inflatie immers overal, als gevolg 
van de val van de olieprijzen. Daarentegen versnelde 
de prijsstijging voor voedingsmiddelen.

In de eerste helft van 2020 was de inflatie in België la‑
ger dan in de buurlanden. In juli werd een omgekeerd 
inflatieverschil opgetekend door het uitstel van de 

1 Meer informatie is terug te vinden in Jonckheere J. en H. Zimmer 
(2020) ‘Consumer prices in light of the COVID-19 crisis‘, NBB, 
Economic Review, december.

koopjes in België en onder invloed van de algemene 
btw‑verlaging (tot december) in Duitsland. Daarna viel 
de inflatie in augustus opnieuw lager uit dan in de 
buurlanden. Vanaf september werd het inflatieverschil 
opnieuw positief (rond 0,5 procentpunt). Zonder die 
btw-verlaging in Duitsland, die in dat land leidde tot 
een nulinflatie in juli en een negatieve inflatie daarna, 
zou het inflatieverschil negatief gebleven zijn.

Grafiek  26

Het inflatieverschil tussen België en de drie belangrijkste buurlanden varieerde in de loop van het 
jaar
(HICP; veranderingspercentages op jaarbasis en verschil in procentpunt)
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https://www.nbb.be/nl/artikels/de-consumptieprijzen-het-licht-van-de-covid-19-0
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2.5 De COVID-19-crisis had ook aanzienlijke 
gevolgen voor de loonkosten

alleen het behoud van een zeker inkomen voor de 
betrokken werknemers, maar reduceert ook de loon‑
last voor de ondernemingen, terwijl de tewerkstelling 
behouden blijft.

De loonkosten per persoon daalden, 
maar de uurloonkosten namen toe

Het ongeziene gebruik van tijdelijke werkloosheid 
zorgde ervoor dat de totale loonmassa in de private 
sector fors daalde. Deze ontwikkeling was wijdver‑
spreid : gedurende een aanzienlijk deel van het jaar 
viel de bedrijvigheid immers in zeer veel branches 

De coronacrisis en de maatregelen die werden ge‑
nomen om de gevolgen voor de gezondheid en de 
economie op te vangen, hebben het verloop van 
de loonkosten in de private sector sterk beïnvloed. 
De lockdown en de gedwongen sluiting van onderne‑
mingen in een aantal branches hadden tot gevolg dat 
de bedrijvigheid en het arbeidsvolume er aanzienlijk 
terugvielen. In die omstandigheden was het systeem 
van tijdelijke werkloosheid – dat tijdens de crisis werd 
versoepeld (zie Hoofdstuk 6) – essentieel om ontsla‑
gen te vermijden. Een tijdelijk werkloze werknemer 
ontvangt voor die periode immers een uitkering van 
de overheid, waardoor de loonkost voor de werkgever 
grotendeels wegvalt. Het systeem garandeert zo niet 

Grafiek  27

De loonmassa nam in 2020 in de meeste bedrijfstakken af
(indexcijfers 2000 = 100)
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sterk terug of werd die tot nul herleid. Uitzonderingen 
waren bedrijfstakken, zoals informatie en communi‑
catie en financiële dienstverlening, waar de activitei‑
ten niet of nauwelijks door de COVID-19-crisis wer‑
den beïnvloed omdat ze via telewerk konden worden 
uitgevoerd. In totaal nam de loonmassa hierdoor veel 
sterker af dan tijdens de globale financiële crisis, toen 
ze enkel terugviel in de meest conjunctuurgevoe‑
lige bedrijfstakken, zoals de industrie en de zakelijke 
dienstverlening (waarin uitzendwerk is opgenomen).

Omdat het systeem van tijdelijke werkloosheid een 
buffer vormt tegen ontslag, was de daling van het 
aantal loontrekkenden veel minder uitgesproken dan 
de terugval van de loonmassa. Als gevolg hiervan 
vielen de loonkosten per persoon in  2020 duidelijk 
terug, meer bepaald met 2,3 %.

De loonkosten per gewerkt uur namen daarentegen 
sterk toe. Berekend volgens het economisch concept, 
dat de werkelijke loonkost voor de ondernemingen 
het best weergeeft, liepen ze immers met 4,0 % 
op, dat is 1,7 procentpunt meer dan in 2019 en de 

sterkste stijging sinds 2008. Terwijl de invloed van de 
indexering en van de conventionele loonsverhogin‑
gen geringer uitviel dan in 2019, lag de coronacrisis 
aan de basis van een aanzienlijke versnelling van de 
uurloonkostengroei.

De impact van de indexering op de lonen in de pri‑
vate sector bleef in 2020 beperkt tot 1 %, als gevolg 
van de tragere stijging van de gezondheidsindex, die 
gebruikt wordt als referentie voor de indexering van 
de lonen. De reële conventionele loongroei kwam 
in 2020, op basis van de index van de FOD WASO, op 
0,6 % uit. Hierdoor beliep deze over de periode 2019-
2020 in totaal 1,3 % en werd de door de federale 
regering opgelegde loonnorm van 1,1 % uiteindelijk 
licht overschreden.

Tabel  7

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

2016 2017 2018 2019 2020 r

Loonkosten per persoon in de private sector 0,1 1,8 1,8 2,1 −2,3

Uurloonkosten in de private sector −0,4 1,4 1,5 2,3 4,8

Brutolonen per uur 1,3 1,6 2,3 2,4 4,5

Reële conventionele aanpassingen 1 0,0 0,2 0,4 0,7 0,6

Indexeringen 0,5 1,6 1,7 1,8 1,0

Loondrift en andere factoren 2 0,7 −0,3 0,2 −0,1 2,7

Werkgeversbijdragen 3 −1,7 −0,3 −0,8 0,0 0,3

p.m. Uurloonkosten in de private sector  
volgens economisch concept 4 −0,3 1,4 1,5 2,3 4,0

Uurloonkosten in de overheidssector 2,5 2,1 1,7 2,1 2,2

waarvan :  Indexeringen 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5

Uurloonkosten in de economie als geheel 0,3 1,5 1,5 2,3 4,4

Bronnen :  FOD WASO, INR, RSZ, NBB.
1 In de paritaire comités vastgelegde loonsverhogingen.
2 Verhogingen en premies toegekend door de ondernemingen, bovenop de interprofessionele en sectorale collectieve overeenkomsten ; 

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 wijziging van impliciete bijdragevoeten, in procentpunt.
4 De uurloonkosten volgens economisch concept houden rekening met de vermindering van werkgeversbijdragen voor doelgroepen,  

de vermindering van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en andere loonsubsidies (met name de COVID‑19‑maatregelen). Dit concept  
geeft een beter zicht op de werkelijke loonkost voor de bedrijven.
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De uurloonkosten werden 
opgedreven door een compositie-
effect en bijkomende loonkosten ...

Dat de coronacrisis de uurloonkosten op macro‑eco‑
nomisch niveau sterk heeft beïnvloed, kan contra-
intuïtief lijken. Het gebruik van tijdelijke werkloosheid 
reduceert de loonkost voor de werkgever immers in 
verhouding tot het kleiner aantal gepresteerde uren.

De impact van de COVID‑19‑crisis op de arbeidsmarkt 
was echter heel uiteenlopend (zie hoofdstuk 6). De ver‑
plichte sluitingen in de loop van 2020 troffen immers 
voornamelijk branches met gemiddeld eerder lagere 
lonen, zoals de horeca, de evenementensector en de 
niet‑voedingsdetailhandel. Hierdoor werden overwe‑
gend lagerbetaalde werknemers tijdelijk werkloos. 
Bovendien gingen er, ondanks het massale gebruik van 
tijdelijke werkloosheid en de toekenning van diverse 
ondersteunende maatregelen, toch jobs verloren. Zo 
werden al tijdens de eerste fase van de crisis tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten, zoals voor uitzendwerk, stop‑
gezet of niet hernieuwd. Dergelijke, veelal lagerbe‑
taalde contracten worden vaak gebruikt voor jongeren 
die weinig of geen ervaring hebben. De grotere impact 
van de crisis op lagerbetaalde arbeidskrachten had tot 
gevolg dat het aandeel van de hogerbetaalde werkne‑
mers in de werkgelegenheid en in de loonmassa steeg, 
waardoor de verandering 
van de brutolonen per 
uur op macro‑economisch 
niveau automatisch werd 
opgestuwd.

Naarmate de crisis langer aanhield, werden ook 
contracten van onbepaalde duur stopgezet, waar‑
door de ontslagvergoedingen die werkgevers moe‑
ten betalen, toenamen. Daarnaast hebben sommige 
werkgevers de uitkering van hun tijdelijk werkloze 
werknemers aangevuld met een bijkomende ver‑
goeding. Deze aanvulling is verplicht indien die is 
opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst 
voor die sector. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 
de bouwsector, waar per dag tijdelijke werkloos‑
heid een toeslag van minimaal € 6  wordt betaald. 
In andere gevallen kenden werkgevers vrijwillig een 
bijkomende vergoeding toe, om het inkomensverlies 
van hun werknemers tijdens de crisis te beperken. 
Ten slotte compenseerden werkgevers, voorname‑
lijk in de essentiële bedrijfstakken, hun werknemers 
in 2020 ook bijkomend voor de prestaties die ze in 
deze uitzonderlijke omstandigheden leverden. Deze 

vergoeding nam de vorm aan van uitbetaalde over‑
uren, een bonus of andere compensatievormen, zo‑
als de consumptiecheque die de federale overheid in 
de zomer van  2020 in het leven riep en die boven 
de loonnorm mag worden toegekend. Ook al deze 
met de crisis verbonden vergoedingen deden de 
loonkosten per uur toenemen.

... maar gemilderd door 
steunmaatregelen

Om de gevolgen van de crisis voor de ondernemingen 
te verlichten, namen de verschillende overheden van 
het land in de loop van 2020 heel wat maatregelen 
waarmee de loonkosten voor de getroffen werkgevers 
werden gereduceerd. Zo werd besloten dat de zwaarst 
getroffen bedrijfstakken gedurende drie maanden ge‑
deeltelijk werden vrijgesteld van de doorstorting van 
de ingehouden bedrijfsvoorheffing, om de terugkeer 
van werknemers uit tijdelijke werkloosheid te stimu‑
leren. Bovendien werd de gewestelijke tussenkomst 
per dienstencheque tijdelijk verhoogd, werden de 
werkgeversbijdragen betaald in het derde kwartaal 
gecompenseerd met een premie voor werkgevers die 
verplicht moesten sluiten tijdens de tweede lockdown 
en werd een subsidie toegekend voor de financiering 
van de eindejaarspremie in de horecasector.

De overheid nam ook 
specifieke beslissingen 
voor de verloning van het 
zorgpersoneel, dat het 
gezondheidssysteem tij‑

dens de coronacrisis overeind hield maar daarbij 
zwaar op de proef werd gesteld. In 2020 gaat het 
in hoofdzaak om de eenmalige aanmoedigingspre‑
mie die aan het einde van het jaar aan het zieken‑
huispersoneel werd uitbetaald en door de overheid 
wordt gefinancierd.

Volgens de methodologie van het systeem van de na‑
tionale rekeningen (ESR) kwam de toename van de 
uurloonkosten in 2020 al met al uit op 4,8 %. De ver‑
melde steunmaatregelen werden daarbij niet in rekening 
gebracht, aangezien deze volgens het ESR als loonsubsi‑
dies worden beschouwd. In totaal werden er op het vlak 
van de loonkosten voor € 1,3 miljard nieuwe steunmaat‑
regelen genomen in 2020, dat is ongeveer 0,8 % van de 
loonmassa. Die maatregelen hebben de werkelijke loon‑
kostentoename voor de werkgevers aldus aanzienlijk 
afgezwakt (+4,0 % volgens de economische definitie).

Een groter gebruik van tijdelijke 
werkloosheid in lagerbetaalde 

branches heeft de uurloonkosten 
mee opgedreven
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Grafiek  28

De loonkosten per eenheid product 1 namen in sommige bedrijfstakken zeer sterk toe
(veranderingen, in %, van de eerste drie kwartalen van 2020 t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)
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Bronnen : INR, NBB.
1 De loonkosten per eenheid product worden berekend door de loonkosten per uur te delen door de zichtbare arbeidsproductiviteit. 

Die productiviteit wordt op haar beurt berekend door de reële toegevoegde waarde te delen door het aantal gewerkte uren van 
loontrekkenden en zelfstandigen.

Ook de loonkosten per eenheid 
product namen sterk toe

Een sterke stijging van de loonkosten per uur hoeft niet 
noodzakelijk nefast te zijn voor het concurrentievermo‑
gen van de Belgische ondernemingen, op voorwaarde 
dat ze gepaard gaat met een even grote toename van 
de zichtbare arbeidsproductiviteit. In  2020 nam de 
productiviteit, gemeten op macro-economisch niveau, 
echter af. Deze daling droeg ertoe bij dat de loonkos‑
ten per eenheid product in de private sector sterk ste‑
gen, meer bepaald met 4,3 % volgens de economische 
definitie. Alhoewel deze sterke toename grotendeels 
wordt gedreven door de tijdelijke impact van de gevol‑
gen van de COVID-19-crisis, zal ze de komende jaren 
zonder ingrijpen niet volledig worden gecompenseerd.

Die toename van de loonkosten per eenheid product 
was algemeen verspreid binnen de economie. Ze was 
echter het meest uitgesproken in de bedrijfstakken 
die het hardst door de crisis werden getroffen, zoals 
de zakelijke dienstverlening en vooral de branche 
‘handel, vervoer en horeca’. In de beide takken wordt 
deze forse stijging voornamelijk verklaard door de 
sterke toename van de uurloonkosten. Die hogere 

uurloonkosten zijn er onder meer het gevolg van 
het eerder vermelde compositie-effect waarbij vooral 
laagbetaalde werknemers in de loop van 2020 tijde‑
lijk werkloos werden. In beide branches werd deze 
ontwikkeling bovendien versterkt door een afname 
van de arbeidsproductiviteit. De toegevoegde waarde 
in deze branches daalde er namelijk nog sterker dan 
het aantal arbeidsuren. In alle andere branches slaag‑
den de ondernemingen erin de toegevoegde waarde 
minder sterk te laten teruglopen dan het arbeidsvo‑
lume, waardoor de zichtbare arbeidsproductiviteit er 
in meerdere of mindere mate toenam.

De coronacrisis bemoeilijkt 
de evaluatie van het 
concurrentievermogen van de 
Belgische ondernemingen

Het loonkostenverloop werd in  2020 niet alleen in 
België maar ook elders zeer sterk beïnvloed door de 
bijzonder grote impact van de COVID-19-crisis op de 
arbeidsmarkt en door de maatregelen die in de diverse 
landen werden genomen en vaak moeilijk te vergelij‑
ken zijn. Hierdoor wordt de jaarlijkse beoordeling van 
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het uurloonkostenverloop in België en de vergelijking 
ervan met het verloop in de drie buurlanden – met 
name Duitsland, Frankrijk en Nederland, die volgens 
de wet als referentie dienen bij de loononderhandelin‑
gen – sterk bemoeilijkt. Desondanks heeft de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een inschatting ge‑
maakt van de loonhandicap van 2020 en heeft hij een 
maximaal beschikbare loonmarge berekend ; de beide 
samen vormen het startpunt voor de loononderhan‑
delingen voor de periode 2021-2022.

Het loonverschil wordt voor 2020 op –0,1 % geraamd, 
wat betekent dat België, gecumuleerd sinds  1996, 
een zeer beperkt concurrentievoordeel zou hebben 
opgebouwd ten opzichte van de drie buurlanden. 
De maximaal beschikbare loonmarge voor de peri‑
ode 2021-2022 wordt dan weer ingeschat op 0,4 %. 
De vooruitzichten van de uurloonkosten in de drie 
buurlanden vormen het startpunt van deze bereke‑
ningen en zijn in de huidige context, nog meer dan 
anders, uitermate onzeker. De CRB signaleert dan ook 
dat hij het verloop van de beide maatstaven in zijn 
volgend tussentijds Technisch Verslag, op basis van de 
dan beschikbare statistieken en informatie, correcter 
zal kunnen meten. Indien aan het einde van het eerste 

jaar van het interprofessioneel akkoord zou blijken 
dat de uurloonkosten in België sneller toenemen 
dan in de buurlanden, kan op basis van de herziene 
wet van 1996 een correctiemechanisme worden ge‑
activeerd om een ontsporing van de loonkosten te 
voorkomen.

Door de asymmetrische impact van de COVID‑19‑
crisis op de bedrijfstakken, lijkt het aangewezen om 
maximaal ruimte te maken voor het loonoverleg op 
sector- en ondernemingsniveau, zodat loonakkoorden 
gesloten kunnen worden naargelang van de specifieke 
financiële en economische situatie. Ondernemingen 
in de zwaarst getroffen sectoren zouden op deze 
wijze de kans krijgen om te herstellen en de tewerk‑
stelling te behouden.
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3.1 Een snelle en omvangrijke reactie van 
het monetair beleid in de hele wereld

De centrale banken kregen door de 
COVID-19-crisis af te rekenen met tal 
van uitdagingen …

Tijdens de COVID-19-crisis moesten de centrale 
banken het hoofd bieden aan verscheidene grote 
uitdagingen, wat hen ertoe aanzette krachtig en 
vaak vrijwel gelijktijdig op te treden. Ten eerste 
stegen de spanningen op de financiële markten 
bruusk vanaf februari, wat leidde tot een duide‑
lijke verstrakking van de 
financieringsvoorwaar‑
den. Bepaalde markten 
waarop ondernemingen 
zich financieren, zoals de 
markt van het commercial 
paper, werden zelfs verlamd. Meer in het algemeen 
gaf de herinschatting van de risico’s door de beleg‑
gers aanleiding tot een vlucht naar kwaliteit. Deze 
ontwikkeling was in het bijzonder nadelig voor de 
opkomende economieën en in het voordeel van 
veilige waarden, zoals Amerikaanse overheidsobli‑
gaties. Hierdoor ontstond een tekort aan dollars 
buiten de Verenigde Staten (VS). Bijgevolg bestond 
de eerste doelstelling van de centrale banken erin 
de markten te stabiliseren, wat de monetairbeleids‑
transmissie hielp vrijwaren. Ten tweede hadden de 
niet-financiële ondernemingen als gevolg van de 
lockdown te kampen met acute liquiditeitsbehoef‑
ten. Om een scenario van kredietschaarste (credit 
crunch) te vermijden, die de economische schade 
zou vergroten, stimuleerden de centrale banken 
de kredietverlening door de banksector. Ten derde 
dreigde de inkrimping of de stillegging van de ac‑
tiviteit om te slaan in een economische depressie 
en een neerwaartse druk op de prijzen te veroorza‑
ken, wat de inflatie verder zou doen afwijken van 
de doelstellingen van de centrale banken. Daarom 
werd de monetairbeleidskoers versoepeld. In een 

zeer onzekere omgeving was een kordaat optreden 
op elk van die gebieden essentieel om het vertrou‑
wen van de economische en financiële actoren te 
versterken.

Die uitdagingen waren in veel opzichten van een 
andere aard dan die van de globale financiële 
crisis van  2008-2009. De COVID-schok was exo‑
geen aan de economie en trof vooral de niet‑ 
financiële ondernemingen en de gezinnen, terwijl 

de globale financiële crisis 
hoofdzakelijk voortvloeide 
uit problemen in de finan‑
ciële sector. Sindsdien heb‑
ben de financiële instellin‑
gen, aangespoord door de 

prudentiële autoriteiten, hun liquiditeits- en solvabili‑
teitspositie in aanzienlijke mate verstevigd.

Op monetair vlak voerden de centrale banken van 
de geavanceerde economieën reeds vóór de crisis 
een soepel beleid, aangezien de inflatie verwijderd 
bleef van de doelstellingen. Het gecombineerde 
effect van een lange periode van zwakke groei en 
lage inflatie in de nasleep van de globale financiële 
crisis en een structureel lage natuurlijke rente had 
de beleidsrentes dichter bij hun ‘effectieve onder‑
grens’ gebracht. Het had bovendien het gebruik 
door de centrale banken van zogenoemde niet‑
conventionele instrumenten verhoogd, waardoor 
hun balanstotaal sterk toenam. Van de belang‑
rijkste centrale banken had enkel de Amerikaanse 
Federal Reserve (Fed) een normaliseringsproces 
ingezet. De uitdagingen die een dergelijke situ‑
atie met zich meebrengt, hebben de centrale ban‑
ken van verschillende geavanceerde landen ertoe 
aangezet hun monetairbeleidsstrategie grondig te 
herzien. In Kader 2 wordt toegelicht hoe de Fed en 
de ECB dat vraagstuk hebben aangepakt.

Het optreden van de monetaire 
autoriteiten kon voorkomen 

dat de crisis in een economische 
depressie omsloeg
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… en maakten gebruik van een 
ruime waaier aan instrumenten

De diverse facetten van de coronacrisis noopten de 
centrale banken ertoe hun hele instrumentarium aan 
te wenden.

Zo hebben de centrale banken in de geavanceerde en 
opkomende economieën hun beleidsrentes verlaagd, 
althans waar dat nog mogelijk was. Dat was het 
geval in de VS en, in mindere mate, in het Verenigd 
Koninkrijk (VK) en China. In het eurogebied en Japan 
waren de rentetarieven al gelijk aan nul of negatief. 
In hun communicatie stelden ze duidelijk dat de rente‑
tarieven laag zullen blijven zolang de inflatiedoelstel‑
lingen niet zijn bereikt.

Om de markten te stabiliseren en de liquiditeit in de 
economie op te voeren, verhoogden tal van centrale 
banken – met uitzondering van die van Zwitserland 
en China – hun (netto)aankopen van financiële 
activa, hoofdzakelijk van overheidsobligaties. De 
Fed en de Bank of Japan verbonden er zich zelfs 
toe die effecten onbeperkt aan te kopen. Sommige 
centrale banken, waaronder die van een twintigtal 
opkomende economieën, startten voor het eerst 

met programma’s voor de aankoop van effecten. 
In Australië en in India beperkten ze die aankopen 
tot overheidsobligaties, terwijl de centrale banken 
van Canada en Zuid‑Korea ze uitbreidden tot be‑
drijfsobligaties en commercial paper. Deze laatstge‑
noemde effecten werden ook massaal aangekocht 
door de centrale banken van de voornaamste ge‑
avanceerde economieën, om de financiering van 
grote ondernemingen en kmo’s te vergemakkelij‑
ken. In de VS kocht de Fed ook schuldpapier van de 
Staten en van de gemeenten op. Eveneens met de 
doelstelling om de markten te stabiliseren, creëerde 
ze een kredietlijn voor de ‘money market mutual 
funds’. Voor die fondsen ontstond in het begin van 
de crisis een toestroom aan verzoeken tot terug‑
betaling, op een ogenblik dat de geldmarkten zeer 
illiquide waren.

Om de financiering van de niet-financiële onder‑
nemingen en de gezinnen onafgebroken te waar‑
borgen, namen de centrale banken hun toevlucht 
tot gerichte kredietfaciliteiten. Deze liquiditeiten, die 
tegen bijzonder gunstige voorwaarden werden ver‑
strekt, moeten de banken in staat stellen hun krediet‑
verlening aan de ondernemingen op peil te houden. 
Omdat de crisis het risico van een niet-aflossing 

1 
1 
1 
1 
1 

Grafiek  29

De centrale banken van de voornaamste economieën hebben hun monetair beleid sterk versoepeld 
als reactie op de COVID-19-crisis
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van de leningen door de ondernemingen verhoogde, 
heeft de overheid dat risico getemperd door een 
staatsgarantie te bieden. De centrale banken van on‑
der meer China, Japan en het VK voerden nieuwe fa‑
ciliteiten in die specifiek op kmo’s gericht zijn. De Fed 
zette aankoopprogramma’s op voor de leningen die 
de banken aan een breed scala van ondernemingen 
hadden toegekend. Dankzij die initiatieven kende de 
financieringssteun aan de niet-bancaire private sector 
een ongekende uitbreiding.

Het geheel aan maatregelen, gaande van de aankoop 
van effecten tot het verstrekken van leningen en liqui‑
diteiten, bracht het balanstotaal van de voornaamste 
centrale banken op een ongezien hoog peil.

In een situatie van tekorten aan Amerikaanse dollars 
in een aantal niet-Amerikaanse markten, trad de Fed 
op als internationale ‘lender� of� last� resort’ (krediet‑
verlener in laatste instantie). Daarbij verruimde ze, 
in onbeperkte mate en tegen een verlaagd tarief, de 
swaplijnen die tijdens de globale financiële crisis wa‑
ren gesloten met vijf belangrijke centrale banken van 
geavanceerde landen (ECB, Bank of England, Bank 
of Canada, Bank of Japan en de Zwitserse centrale 
bank). Bovendien reactiveerde ze tijdelijk swaplijnen 
met negen andere landen (de drie Scandinavische 
landen, Australië, Brazilië, Zuid-Korea, Mexico, 
Nieuw-Zeeland en Singapore). Op 31  maart voerde 

de Fed een tijdelijke repo-faciliteit in die de centrale 
banken van alle landen de mogelijkheid bood om 
liquiditeiten te verkrijgen door schatkistcertificaten of 
schuldbewijzen van Amerikaanse overheidsinstanties 
in onderpand te geven. Ook de ECB heeft, om grote 
hoeveelheden liquiditeiten in euro te verstrekken, 
swap- en repo-lijnen met een reeks centrale banken 
geactiveerd of gereactiveerd.

Terwijl de Zwitserse centrale bank opnieuw op de 
valutamarkt moest interveniëren om de appreciatie 
van de Zwitserse frank in te perken, moesten de 
centrale banken van tal van opkomende landen hun 
valuta ondersteunen. Dat was onder meer het geval 
in India, Brazilië, Indonesië en Turkije.

Die verschillende maatregelen hebben ruimschoots 
vruchten afgeworpen. De financiële markten wer‑
den gestabiliseerd, zodat de monetairbeleidstransmis‑
sie kon worden gewaarborgd. De banken konden 
aanzienlijke volumes kredieten aan ondernemingen 
en gezinnen verstrekken, zelfs toen de liquiditeits- 
behoeften gigantisch waren. Ten slotte liepen de rente‑
tarieven voor alle looptijden terug. Ze droegen zo bij 
tot de versoepeling van de financieringsvoorwaarden, 
zowel voor de niet-financiële ondernemingen en de 
gezinnen als voor de overheid, zodat deze laatste 
ruimte kreeg om haar beleid ter ondersteuning van 
de economie uit te voeren.

Tabel  8

Instrumenten voor het monetair beleid en het wisselkoersbeleid die door de centrale banken  
van de voornaamste geavanceerde en opkomende economieën worden gehanteerd

Instrumenten VS Eurogebied VK Japan China India

Rente

Renteverlaging ü û ü û ü ü

Negatieve rente û ü û ü û û

Leningen / Liquiditeiten ü ü ü ü ü ü

Aankoop van activa

Overheidsobligaties ü ü ü ü û ü

Effecten van de private sector ü ü ü ü û û

Valutamarkten

FX‑swaps ü ü ü ü ü û

FX‑interventie û û û û û ü
       

Bron :  BIB (Economisch jaarverslag 2020), actualisering NBB.
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De herziening van de monetairbeleidsstrategie 
van de ECB en de Federal Reserve

De omgeving waarin de centrale banken opereren is de laatste decennia fundamenteel veranderd. Een 
van de meest opmerkelijke ontwikkelingen is de daling van de ‘evenwichtsrente’ of ‘natuurlijke rente’, 
dat is het rentepeil waarbij de economie in evenwicht is 1. De afgelopen decennia hebben een aantal 
structurele tendensen – zoals een tragere productiviteitsgroei en een verouderende bevolking – de 
potentiële groei en daardoor ook de reële evenwichtsrente in de ontwikkelde landen gedrukt. De lange 
periode van lage groei en inflatie in de nasleep van de globale financiële crisis, in combinatie met die lage 
natuurlijke rente, heeft de beleidsrentes van de centrale banken in de ontwikkelde landen dichter naar 
hun ‘effectieve ondergrens’ doen opschuiven. In die situatie is het voor de centrale banken moeilijker om 
via hun klassieke beleidsinstrument, met name het sturen van de kortetermijnrente, hun doelstellingen te 
bereiken. Zij zijn daarom steeds vaker een beroep gaan doen op nieuwe, zogeheten niet-conventionele 
instrumenten. De COVID-19-crisis heeft die uitdagingen nog meer op scherp gezet, doordat ze de 
groei en de inflatie verder drukt en de centrale banken aangezet heeft een nog groter beroep te doen 
op niet-conventionele maatregelen. Daarnaast stellen ook andere ontwikkelingen, zoals globalisering, 
klimaatverandering, digitalisering en veranderingen in het financiële landschap, het monetair beleid voor 
belangrijke uitdagingen.

1  Zie Kader 1 van het NBB Verslag 2019, p. 57-61: 'De uiterst lage rente: een mondiaal en structureel verschijnsel'.

KADER 2

De evenwichtsrente en de inflatie in het eurogebied zijn de laatste decennia sterk gedaald
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Bronnen : Voor de evenwichtsrente: Holston K., Th. Laubach and J. Williams (2017), ‘Measuring the Natural Rate of Interest: 
International Trends and Determinants’, Journal�of�International�Economics, 108, supplement 1 (May): S59–S75. Voor de inflatie: 
Fagan G., J. Henry and R. Mestre (2001), ‘An Area-wide Model (AWM) for the euro area’, ECB working paper series No. 42 (January). 
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Tegen die achtergrond zijn verschillende centrale banken gestart met een herziening van hun 
monetairbeleidsstrategie. Ze willen de manier waarop het monetair beleid wordt gevoerd aan een 
kritische evaluatie onderwerpen zodat ze ook in de veranderende omgeving hun doelstellingen kunnen 
verwezenlijken. Begin 2020 lanceerde de ECB een evaluatie van haar monetairbeleidskader en ook de 
Bank of England kondigde rond dezelfde periode een dergelijke herziening aan. De Bank of Canada 
onderneemt die oefening om de vijf jaar. In de VS startte de Federal Reserve (Fed) in  2019 met een 
herziening van haar monetairbeleidsstrategie, die ondertussen werd afgerond.

Amerikaanse Federal Reserve

De evaluatie door de Fed, die begin  2019 begon, is de eerste grondige herziening sinds het 
monetairbeleidskader in  2012  formeel werd vastgelegd. Het proces, dat op 27  augustus  2020 werd 
afgerond, leidde tot een herziening van verschillende elementen van haar strategie. Ze besliste ook om 
deze voortaan om de vijf jaar te evalueren.

Zo werd de invulling van het tweeledige mandaat van de Fed – dat volledige werkgelegenheid 
en prijsstabiliteit als doelstellingen bepaalt – op verschillende vlakken gewijzigd. Meer algemeen 
streeft de Fed voortaan maximale tewerkstelling na en die doelstelling zal breed en inclusief worden 
geïnterpreteerd, met aandacht voor de situatie van alle inkomensgroepen. De inflatie fungeert voortaan 
als ‘knock‑out’‑clausule : het streven naar meer werkgelegenheid zal enkel worden gestaakt wanneer de 
inflatie te hoog is. Dat contrasteert met de vroegere praktijk waarbij het beleid ook preventief verstrakt 
kon worden wanneer de werkloosheid onder haar geraamde evenwichtspeil zakte, om toekomstige 
inflatoire spanningen de kop in te drukken. Wat de beoogde prijsstabiliteit betreft, vertoonde het 
vorige beleidskader vooral kenmerken van een ‘flexibele inflatiedoelstelling’, waarbij op elk moment 
een inflatie van 2 % werd nagestreefd, ongeacht de mate waarin dat doel in voorgaande periodes 
bereikt was (‘bygones are bygones’). De nieuwe beleidsstrategie kan worden omschreven als een 
‘flexibele gemiddelde inflatiedoelstelling’. Zo zal het monetair beleid, na een periode waarin de inflatie 
voortdurend onder de 2 % lag, wellicht gedurende enige tijd een iets hogere inflatie nastreven. Op die 
manier hoopt de Fed de inflatieverwachtingen duurzamer op 2 % te verankeren en de inflatie dus sneller 
naar de doelstelling terug te brengen. Doordat enkel verwezen wordt naar de mogelijkheid om een te 
lage inflatie bij te sturen, suggereert het nieuwe beleidskader een asymmetrische reactiefunctie. In een 
situatie waarin de beleidsrente dicht tegen de effectieve ondergrens ligt, oordeelt de Fed immers dat een 
symmetrische uitkomst rond 2 % vooral bij een te lage inflatie een reactie zal vereisen.

Europese Centrale Bank

De ECB startte de herziening van haar monetairbeleidsstrategie op 23  januari  2020. Wegens de 
COVID-19-crisis moest de oorspronkelijke planning weliswaar worden aangepast en de afronding van 
het hele proces, die voor eind 2020 was gepland, werd verschoven naar de zomer van 2021. Hoewel 
de ECB en de Fed in hun monetairbeleidsvoering met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd, is 
de uitgangspositie voor de ECB enigszins verschillend. De rentevoeten en inflatieverwachtingen lagen in 
het eurogebied de laatste jaren immers algemeen lager dan in de VS. Doordat de evaluatie van de ECB 
in volle coronacrisis plaatsvindt, werden bovendien een aantal bijkomende aandachtspunten in de verf 
gezet, zoals de interactie tussen het monetair en het budgettair beleid.

u
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Gezien de belangrijke ontwikkelingen sinds de laatste evaluatie van de ECB-strategie in  2003, werd 
bewust geopteerd voor een heel omvangrijke herziening. Het mandaat van de ECB zelf en haar streven 
naar prijsstabiliteit in het bijzonder staan evenwel niet ter discussie, aangezien daarvoor een wijziging 
van het Verdrag betreffende de Werking van de EU nodig zou zijn. De bedoeling van de evaluatie is 
daarentegen na te gaan hoe het mandaat, binnen de contouren van dat Verdrag maar in een gewijzigde 
omgeving, het best ingevuld kan worden.

Vanuit die vraagstelling werden een aantal thema’s gedestilleerd, die in verschillende werkgroepen worden 
voorbereid. Een eerste thema betreft de definitie van prijsstabiliteit die de Raad van Bestuur hanteert : 
momenteel formuleert ze die als een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde consumptieprijsindex 
(HICP) van minder dan maar dicht bij 2 % op de middellange termijn. Daarbij worden tijdens de evaluatie 
verschillende aspecten tegen het licht gehouden, zoals de mogelijke neerwaartse impact die uitgaat van 
de huidige asymmetrische formulering en welke verwoording het best bijdraagt tot een verankering van 
de inflatieverwachtingen in een lagerenteomgeving. Ook de samenstelling van de consumptieprijsindex 
(zoals de vraag of de kosten van wonen in een eigen huis daarin opgenomen moeten worden) maakt 
deel uit van de discussie.

Een ander thema betreft de manier waarop met de – soms onvermijdelijke – afwegingen met andere 
beleidsdoelstellingen kan worden omgegaan en hoe de ondersteuning van andere beleidsdoelstellingen 
het best aangepakt kan worden. Zonder afbreuk te doen aan het beginsel van de primaire doelstelling 
van de ECB, stipuleert het Verdrag namelijk dat het monetair beleid ook moet bijdragen aan het algemeen 
economisch beleid van de EU (zoals duurzame ontwikkeling, sociale vooruitgang, concurrentievermogen 
en volledige werkgelegenheid). In dat opzicht worden verschillende vragen gesteld : “Hoe kan rekening 
worden gehouden met mogelijke neveneffecten van het monetair beleid, zoals zijn impact op de 
financiële stabiliteit of herverdelingseffecten ?” ; “Hoe efficiënt zijn de traditionele en niet-conventionele 
instrumenten van monetair beleid ? Wat zijn hun neveneffecten en wegen hun baten op tegen de 
kosten ?”; “Hoe kan het monetair beleid de klimaatverandering helpen indammen?”.

Gedurende de hele herziening wordt ten slotte sterk de nadruk gelegd op inclusie en communicatie. 
Zo wordt niet alleen nagedacht over hoe er gepast over monetair beleid kan worden gecommuniceerd, 
maar worden tijdens het proces zelf ook alle belanghebbenden (burgers, academici, parlementen 
en middenveldorganisaties) gehoord. Dit gebeurt, naar analogie met de Fed, via zogenaamde 
luisterevenementen (‘listening events’), die zowel door de ECB (in oktober  2020) als door elk van de 
nationale centrale banken van het eurogebied – waaronder ook de NBB (in januari  2021) – worden 
georganiseerd.
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3.2 De Raad van Bestuur van de ECB 
ontplooide snel een breed pakket 
maatregelen om de COVID-19-crisis 
het hoofd te bieden

Hoewel de koers van het monetair beleid bij de 
aanvang van de COVID‑19‑crisis dus al zeer accom‑
moderend was, noopte de financiële en macro-eco‑
nomische impact van de crisis de Raad van Bestuur 
van de ECB tot een bijkomende, krachtdadige reactie. 

Net zoals de andere cen‑
trale banken wereldwijd, 
had de ECB hierbij drie 
belangrijke doelstellingen 
voor ogen : de financiële 
markten stabiliseren om 
de monetaire transmissie 

te vrijwaren, een algemeen soepele beleidskoers ver‑
zekeren en de kredietverlening aan de private sector 
ondersteunen.

De aankopen van effecten van de private sector 
en van de overheidssector vormen het belangrijkste 
instrument van het Eurosysteem om de eerste twee 
doelstellingen te realiseren. Omdat de situatie op de 
financiële markten vanaf eind februari 2020 snel ver‑
slechterde, besliste de Raad van Bestuur van de ECB 
begin maart om het bedrag voor de nettoaankopen 
van effecten binnen het APP tot het einde van het 
jaar met € 120 miljard te verhogen. Met een sterke 
bijdrage van aankopen van effecten van de private 
sector en door de aankoopmogelijkheden uit te brei‑
den tot niet-financieel commercial paper, werd de fi‑
nanciering van de private sector verder ondersteund. 
Aangezien snel duidelijk werd dat de omvang van 
deze crisis veel groter zou zijn dan eerst gedacht, be‑
sliste de Raad van Bestuur op 18 maart om daarnaast 
een nieuw, tijdelijk crisisprogramma op te starten, 
het zogeheten Pandemie‑Noodaankoopprogramma 
(Pandemic Emergency Purchase Programme of PEPP), 

Aangezien de convergentie van de inflatie in het euroge‑
bied naar de doelstelling – een niveau onder maar dicht 
bij 2 % – al in 2019 gevoelig vertraagd was, had de Raad 
van Bestuur van de ECB in september van dat jaar een 
aantal versoepelende maatregelen genomen. De ren‑
te op de depositofaciliteit, 
haar voornaamste beleids‑
rente, werd verder verlaagd 
tot –0,5 %. Bovendien werd 
beslist om de nettoaanko‑
pen van effecten binnen het 
Asset Purchase Programme 
(APP) vanaf november 2019 te hervatten ten belope van 
€  20  miljard per maand. De aanwijzingen in de com‑
municatie van de Raad van Bestuur – de zogenaamde 
forward�guidance – verzekeren bovendien dat de soepele 
koers zal worden aangehouden totdat de inflatie in het 
eurogebied krachtig naar haar doelstelling convergeert. 
Om de bancaire transmissie te ondersteunen in een 
omgeving van negatieve rentevoeten, werden nog twee 
bijkomende maatregelen genomen. Vooreerst werden 
de uitvoeringsbepalingen van de derde reeks gerich‑
te langerlopende herfinancieringstransacties (targeted 
longer-term refinancing operations, oftewel TLTRO III) 
versoepeld ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. 
Daarnaast werd vanaf eind oktober  2019 een tweele‑
dig systeem voor de vergoeding van reserves (two-tier 
system) ingevoerd, waarbij een deel van de reserves die 
de banken van het eurogebied bij het Eurosysteem aan‑
houden, vrijgesteld wordt van de negatieve rente op de 
depositofaciliteit en tegen 0 % wordt vergoed 1.

1 Zie Kader 2 van het NBB Verslag 2019, p. 72-74 : ‘Een innovatie 
in de monetairbeleidsbeslissingen van 2019 : het tweeledig 
systeem voor de vergoeding van reserves‘.

De maatregelen van de ECB waren 
erop gericht de markten te stabiliseren, 

gunstige financieringsvoorwaarden 
te verzekeren en de kredietverlening 

te ondersteunen
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aanvankelijk ten belope van €  750  miljard. Het 
programma werd in de loop van het jaar, in twee 
fasen, verder uitgebreid. Een eerste verhoging, tot 
€  1 350  miljard, vond begin juni plaats, tegen de 
achtergrond van de verslechterde vooruitzichten 
voor de economische bedrijvigheid en de inflatie in 
het eurogebied. Op dat moment werd ook de ho‑
rizon voor PEPP-aankopen verruimd van eind  2020 
tot eind juni 2021 en werd beslist om de hoofdsom 
van de PEPP‑effecten die op vervaldag komen tot 
minstens eind  2022  te herinvesteren. Een tweede 
algemene heropflakkering van het coronavirus in 
Europa in het najaar van  2020 en blijvend zwakke 
inflatievooruitzichten noopten de Raad in december 
tot een verdere uitbreiding van het programma tot 
€  1 850  miljard en een verlenging van de periode 
voor aankopen tot minstens eind maart  2022. Ook 
de horizon voor herinvesteringen van de hoofdsom 
van op vervaldag gekomen PEPP‑effecten werd toen 
met een jaar verlengd, tot minstens eind 2023.

In 2020 kocht het Eurosysteem respectievelijk in het 
kader van het APP en het PEPP voor zowat € 330 en 
€  750  miljard aan effecten van de private en de 
overheidssector op. Hiermee kocht het Eurosysteem 
zowat alle bijkomende schulden die de landen van 
het eurogebied in  2020 uitgaven. Hoewel voor de 
beide programma’s over het algemeen dezelfde 
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voorwaarden gelden, kunnen de aankopen voor het 
PEPP – een tijdelijk crisisprogramma – op een flexibe‑
ler manier gebeuren. Die flexibiliteit betreft verschil‑
lende dimensies, met name de spreiding in de tijd, 
over de verschillende activaklassen en over de landen 
van het eurogebied. Zo werden in de beginfase van 
de pandemie, wegens de grotere spanningen op de 
markten, omvangrijker PEPP-aankopen verricht, ter‑
wijl in de tweede jaarhelft beduidend minder werd 
aangekocht. De PEPP‑aankopen van commercial pa-
per vonden voornamelijk tijdens de eerste maanden 
van de crisis plaats. Het Eurosysteem fungeerde 
daarbij als een soort van backstop voor een markt 
die voor de bedrijven een belangrijke bron van finan‑
ciering vormt maar door de crisis zo goed als volledig 
was stilgevallen. Van maart tot mei werd binnen dat 
programma aldus ruim € 35 miljard aan commercial 
paper opgekocht, dat is ongeveer de helft van de 
totale markt. Naarmate deze markt zich herstelde, 
namen ook de PEPP‑aankopen er af.

Net zoals bij het APP, vertegenwoordigen de overheids‑
obligaties niettemin het grootste deel van de PEPP‑
aankopen. Zowel voor het APP als het PEPP geldt 
de kapitaalsleutel van de ECB 1 als referentie om de 

1 Gebaseerd op het aandeel van elk land in de totale bevolking en 
het bbp van de EU.
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nettoaankopen van overheidsobligaties over de verschil‑
lende landen van het eurogebied te spreiden. Aankopen 
binnen het PEPP kunnen hier echter tijdelijk van afwij‑
ken indien de marktomstandigheden dit vereisen. Zo 
werden vooral tijdens de eerste maanden van de crisis, 
die gekenmerkt werden door hogere spanningen op 
de financiële markten, relatief meer overheidsobliga‑
ties aangekocht van landen die harder door de crisis 
werden getroffen, zoals Italië en Spanje. Naarmate de 
financieringsvoorwaarden voor de overheden van die 
landen stabiliseerden – een situatie die door de PEPP-
aankopen zelf in de hand werd gewerkt – namen deze 
afwijkingen van de kapitaalsleutel weer af.

De flexibiliteit van het PEPP uit zich daarnaast ook 
in het feit dat Griekse overheidsobligaties kunnen 
worden aangekocht, wat niet mogelijk is binnen het 
APP, aangezien deze effecten hiervoor niet aan de 
nodige kwaliteitsvereisten voldoen. Ten slotte kan de 
Raad van Bestuur de zelf opgelegde limieten voor de 
PEPP‑aankopen van overheidsobligaties van een be‑
paald land of van een bepaalde uitgifte herzien, voor 
zover deze een belemmering zouden vormen voor de 
maatregelen die het Eurosysteem moet nemen om 
zijn mandaat te vervullen.

Ook in de toekomst zal flexibiliteit een belangrijk 
kenmerk van het PEPP blijven. In december  2020 

gaf de Raad immers aan dat de aankopen zullen 
worden uitgevoerd om de gunstige financierings‑
voorwaarden in stand te houden. Afhankelijk van 
de marktomstandigheden, zal het vastgelegde PEPP-
bedrag ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk worden 
benut over de aankoopperiode, maar het bedrag kan 
zo nodig ook nog worden opgeschaald. De beoogde 
gunstige financieringsvoorwaarden verminderen de 
onzekerheid en versterken het vertrouwen, zodat de 
verwachte neerwaartse invloed van de pandemie op 
het inflatiebeloop bestreden wordt.

De bancaire kredietverlening aan de gezinnen en de 
bedrijven ondersteunen is vanaf het begin van de 
crisis een belangrijke doelstelling geweest van de 
maatregelen van de Raad van Bestuur van de ECB, 
aangezien de banken een groot deel van de finan‑
ciering van de private sector van het eurogebied voor 
hun rekening nemen. Tegen die achtergrond werden 
in maart en, in een tweede fase, in april  2020, de 
uitvoeringsbepalingen van de TLTRO  III verder ver‑
soepeld. De TLTRO-operaties zijn doelgericht, in die 
zin dat ze banken stimuleren om méér te lenen aan 
de private sector, aangezien zijzelf dan goedkoper 
liquiditeiten kunnen ontlenen bij het Eurosysteem. 
De leningsvoorwaarden onder TLTRO  III werden op 
drie manieren aantrekkelijker gemaakt. Zo werd 
beslist dat de banken van het eurogebied meer 
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liquiditeiten kunnen ontlenen bij het Eurosysteem : 
het totaal opneembaar bedrag werd met twee derde 
verhoogd, terwijl de limiet per operatie werd afge‑
schaft. Het bedrag dat de banken konden ontlenen 
steeg daardoor tot maximaal de helft van hun por‑
tefeuille kredieten aan de private sector 1. Ook de 
tweede maatregel, die het voor de banken in het 
eurogebied gemakkelijker maakt om aan de laagst 
mogelijke rentevoet te ontlenen, beoogt de kre‑
dietverlening tijdens de crisis te ondersteunen. Alle 
banken die er tijdens de crisisfase van de pandemie 
in slagen hun kredietportefeuille op peil te hou‑
den, kunnen immers van die laagste rente genieten. 
Ten slotte werden de tarieven van TLTRO  III met 
50 basis punten verlaagd. De instaprente werd op die 
manier voor de periode juni  2020-juni  2021  terug‑
gebracht tot 50  basispunten onder de rente op de 

1 Uitstaande kredieten aan de niet-financiële private sector eind 
februari 2019, met uitzondering van hypothecaire leningen.

basisherfinancieringstransacties, dat is –0,5 %. Voor 
banken die tijdens de crisisfase hun kredietverlening 
minstens in stand kunnen houden, werd de rente 
voor diezelfde periode verlaagd tot zowat 50  ba‑
sispunten onder de rente op de depositofaciliteit, 
of –1 %. Nooit eerder konden banken zich bij het 
Eurosysteem aan zo’n gunstig tarief financieren, dat 
bovendien gevoelig lager ligt dan de marktrentes 
voor vergelijkbare looptijden.

Tegen de achtergrond van de langer dan ver‑
wachte uitwerking van de crisis op de economie 
van het eurogebied, besliste de Raad van Bestuur 
in december deze gunstige voorwaarden voor de 
TLTRO  III-transacties te verlengen, om de bancaire 
kredietverlening voor een langere periode te kun‑
nen ondersteunen. De periode waarin de verlaagde 
tarieven van toepassing zijn werd daarom met één 
jaar verlengd, tot juni 2022. Alle deelnemende ban‑
ken kunnen dus langer genieten van een korting 
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van 50  basispunten op de rente op de basisherfi‑
nancieringstransacties. Banken die over die langere 
periode van het laagste 
tarief willen genieten 
– met name de interest‑
voet van 50  basispunten 
onder de rente op de 
depositofaciliteit – zullen 
niettemin gedurende een bijkomende periode hun 
kredietportefeuille minstens op peil moeten houden. 
Daarnaast werden nog drie additionele TLTRO  III-
operaties aangekondigd, waardoor in elk kwartaal 
van  2021  telkens één transactie zal plaatsvinden. 
Opdat de banken die het maximale toegestane 
bedrag onder TLTRO III zo goed als opgebruikt had‑
den ook op basis van die bijkomende transacties 
nog liquiditeiten zouden kunnen opnemen, werd 
bovendien het totaal opneembare bedrag verder 
verhoogd, van 50  tot 55 % van hun kredieten die 
hiervoor in aanmerking komen.

De TLTRO‑transacties vinden op  kwartaalbasis 
plaats. Om de periode voorafgaand aan de 
TLTRO III-operatie van juni 2020 – de eerste die aan 
de meest gunstige voorwaarden zou plaats vinden – 
te overbruggen, besliste de Raad van Bestuur bij 
de aanvang van de crisis om bijkomende, weke‑
lijkse liquiditeitsoperaties in te voeren. Deze zoge‑
heten overbruggings‑LTRO’s (bridge  LTROs) kwa‑
men  allemaal op vervaldag op de dag dat de 
TLTRO  III-transactie van juni werd vereffend. Om, 
ten slotte, na afloop van deze overbruggings-LTRO’s 
een efficiënte noodoplossing te bieden voor de 
liquiditeitsbehoeften op kortere termijn, werden 
ook de zogeheten pandemie‑LTRO’s (Pandemic�
Emergency� LTROs� of� PELTRO’s) ingevoerd. Tussen 
mei en eind 2020 vonden ongeveer eens per maand 
zeven dergelijke operaties plaats, die allemaal op 
vervaldag komen in het derde kwartaal van  2021. 
In december besliste de Raad om in 2021 vier bijko‑
mende PELTRO-transacties met een looptijd van een 
jaar aan te bieden.

Als gevolg van de soepeler uitvoeringsbepalingen 
van de TLTRO  III en de bijkomende herfinancie‑
ringstransacties, ontleenden de banken in  2020 
een recordbedrag bij het Eurosysteem. Binnen 
de vier TLTRO  III-operaties van  2020 werd zowat 
€ 1 750 miljard aan liquiditeiten opgenomen, waar‑
van het grootste deel – ongeveer € 1 300 miljard – 
in juni. Toen vond de eerste TLTRO III-operatie plaats 
die de meest gunstige voorwaarden kende. De 

nettoliquiditeitsinjectie was toen weliswaar kleiner 
omdat op hetzelfde moment ook de overbruggings‑

LTRO’s, voor een totaal 
van bijna € 390 miljard, en 
ook uitstaande leningen 
in TLTRO II, ten belope 
van zowat € 370 miljard, 
werden terugbetaald. Ten 

slotte bleef het bedrag dat in  2020 binnen de 
PELTRO’s werd opgenomen, met ongeveer € 25 mil‑
jard, eerder beperkt.

De versoepeling en de uitbreiding van de herfi‑
nancieringstransacties van het Eurosysteem wer‑
den aangevuld met een derde pakket maatregelen, 
die betrekking hebben op de onderpandvereisten. 
Banken die liquiditeiten willen ontlenen bij het 
Eurosysteem moeten daarvoor immers voldoende 
onderpand ter beschikking stellen. Tijdens crisispe‑
riodes kan de beschikbare hoeveelheid onderpand 
onder druk komen te staan, gezien de verslechte‑
rende omstandigheden op de financiële markten. 
De maatregelen van de Raad van Bestuur van de 
ECB, die tot juni  2022  van kracht zullen blijven, 
zorgden er onder meer voor dat meer effecten 
als onderpand in aanmerking kwamen en dat het 
Eurosysteem meer risico op haar balans kon aan‑
vaarden. Ze vormden bovendien een aanvulling op 
de maatregelen die door de nationale overheden 
werden genomen, bijvoorbeeld door leningen aan 
kmo’s en zelfstandigen – die in verschillende lan‑
den, waaronder België, van een overheidsgarantie 
konden genieten – als onderpand te aanvaarden.

Het systeem van swap- en repo-lijnen tussen de 
centrale banken zorgde er ten slotte voor dat er 
ook wereldwijd voldoende liquiditeiten beschikbaar 
bleven. Er werden nieuwe swap- en repo-lijnen tus‑
sen de ECB en centrale banken van buiten het eu‑
rogebied opgezet, of dergelijke bestaande facilitei‑
ten werden gereactiveerd. Zo kon het Eurosysteem 
internationaal in voldoende euroliquiditeiten blijven 
voorzien door euro’s uit te wisselen tegen respec‑
tievelijk de munt van een andere centrale bank of 
onderpand in euro. Als aanvulling op deze bilaterale 
swap- en repo-lijnen werd in juni bovendien een 
Eurosysteem-faciliteit van repo-lijnen voor centrale 
banken (Eurosystem� repo� facility� for� central� banks�
of� EUREP) geïntroduceerd, waarop centrale ban‑
ken van buiten het eurogebied kunnen intekenen 
en die hun eventuele liquiditeitsnoden dekt tot 
maart 2022.

De uitbreiding en versoepeling 
van de liquiditeitsverstrekkende 
transacties hielpen de bancaire 

kredietverlening handhaven
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Tabel  9

De Raad van Bestuur van de ECB nam een omvangrijk pakket maatregelen in het kader van  
de COVID‑19‑crisis

APP PEPP TLTRO III Overbruggings‑ 
LTRO’s PELTRO’s

Versoepeling  
onderpand‑

vereisten

Wat

aankopen van 
effecten van de 
private en de 

overheidssector, 
inclusief 

commercial paper 
sinds maart 2020

aankopen van 
effecten van de 
private en de 

overheidssector ; 
dezelfde effecten 

als APP maar 
inclusief Griekse 

overheidsobligaties

liquiditeits
verstrekkende 

transacties voor de 
banken van het 
eurogebied met 
een looptijd van 

3 jaar, met soepeler 
voorwaarden 
naarmate de 
banken meer 

krediet verstrekken 
aan de private 

sector

liquiditeitsverstrekkende transacties voor de 
banken van het eurogebied op korte termijn

versoepelen van 
de vereisten voor 

het onderpand dat 
banken moeten 

voorzien om 
liquiditeiten te 

ontlenen bij het 
Eurosysteem

Doel algemeen soepele beleidskoers verzekeren, 
financiële markten stabiliseren

kredietverlening aan 
de private sector 

ondersteunen

periode 
voorafgaand aan de 

TLTRO III operatie 
van juni 2020 
overbruggen

noodoplossing voor 
de liquiditeits
behoeften op 

korte termijn na 
afloop van de 
overbruggings 

LTRO’s

beschikbare 
hoeveelheid 

onderpand voor 
de banken van 
het eurogebied 

verhogen in 
crisistijd

Bedrag

bijkomende 
enveloppe van 
€ 120 miljard 

tussen maart 2020 
en eind 2020, 
bovenop de 
maandelijkse 

nettoaankopen van 
€ 20 miljard

enveloppe van 
€ 1 850 miljard 

tussen maart 2020 
en eind 

maart 2022 ; 
gebruik enveloppe 

afhankelijk van 
de markt

omstandigheden

€ 1 750 miljard 
opgenomen in 

2020

€ 390 miljard 
opgenomen in 

2020

€ 25 miljard 
opgenomen in 

2020
–

Horizon

nettoaankopen 
startten eind 
2014 ; duur 

afhankelijk van de 
convergentie van 
de inflatie naar 
haar doelstelling

nettoaankopen 
tussen maart 2020 

en minstens 
eind maart 2022

10 kwartaal
operaties tussen 

september 2019 en 
december 2021

wekelijkse operaties 
tussen maart 2020 
en eind juni 2020

7 maandelijkse 
operaties tussen 

mei 2020 en 
eind 2020 ; 

4 bijkomende 
kwartaaloperaties 

in 2021

maatregelen van 
kracht tot juni 2022

Hoelang 
op balans 

Euro systeem

herinvestering 
van de hoofdsom 
van op vervaldag 
gekomen effecten 
totdat de inflatie 
duurzaam naar 
haar doelstelling 

convergeert

herinvestering 
van de hoofdsom 
van op vervaldag 
gekomen effecten 
tot minstens eind 

2023

de laatste operatie 
komt op vervaldag 
in december 2024

de operaties 
kwamen allemaal 
op vervaldag eind 

juni 2020

de operaties van 
2020 komen op 
vervaldag in het 

derde kwartaal van 
2021 ; de operaties 
van 2021 hebben 
een looptijd van 

1 jaar

maatregelen van 
kracht tot juni 2022

Tarief op de markt geldende prijzen / rentes, kan 
onder de rente op de depositofaciliteit

tussen de rente op 
de basis her finan
cierings transacties 
en de rente op de 
depositofaciliteit, 
met een korting 

van 50 basispunten 
tussen juni 2020 en 

juni 2022

rente op de 
depositofaciliteit

25 basispunten 
onder de rente op 
de basis her finan
cierings transacties

–

Bron :  ECB.
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3.3 De crisismaatregelen stabiliseerden 
de financiële markten en 
ondersteunden de kredietverlening

In het licht van de diepe economische terugval die de 
COVID‑19‑crisis veroorzaakte en het verwachte trage 
en onvolledige herstel, was algemeen soepele financie‑
ringsvoorwaarden verzekeren een van de voornaamste 
doelstellingen van het monetair beleid in het euroge‑
bied. Door de maatregelen die de Raad van Bestuur 
de voorgaande jaren had doorgevoerd, waaronder de 
beslissingen van september  2019, was de volledige 
curve van risicovrije rendementen 1 van het eurogebied, 
tot aan het langeretermijnsegment, vóór de corona-
crisis al sterk gedaald en afgevlakt. De crisismaatregelen 

duwden de curve in de loop van  2020 nog verder 
neerwaarts.

Bij aanvang van de crisis brachten de verwachting dat 
de overheden omvangrijke schulden zouden aangaan 
en de spanningen op de financiële markten de curve 

Grafiek  32

De risicovrije rente 1 in het eurogebied daalde nog wat verder
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Bron :  Refinitiv.
1 Rente op Eonia-swaps voor verschillende looptijden.

1 Een risicovrije rente is een rente die het kredietrisico (zoveel 
mogelijk) uitsluit en dus enkel het renterisico bevat, dat is het 
risico dat de onderliggende waarde vermindert wanneer de 
kortetermijnrentes stijgen.
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Grafiek  33

De aankopen van effecten van het APP en het PEPP deden de rust op de financiële markten terugkeren
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Bron : Refinitiv.
1  Op basis van gegevens van elf landen van het eurogebied, met name Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Oostenrijk, 

Portugal, Finland, Ierland en Griekenland.
2 Rente op Eonia-swaps op tien jaar.

op de middellange en langere termijn in eerste instan‑
tie nog omhoog. De crisismaatregelen die vervolgens 
werden doorgevoerd, waaronder in het bijzonder de 
invoering van het PEPP, slaagden er echter in de curve 
nadien opnieuw geleidelijk omlaag te duwen. Het kor‑
teretermijnsegment van de curve maakte de omgekeer‑
de beweging : de mogelijkheid dat de Raad van Bestuur 
zou kunnen reageren met een verdere verlaging van de 
rente op de depositofaciliteit, duwde dit segment van 
de curve bij het begin van de crisis naar beneden ; nadat 
die verwachting was bijgesteld, steeg het opnieuw.

Bij het verankeren van een soepele monetairbeleids‑
koers speelt de forward� guidance van de Raad een 
belangrijke rol : de soepele koers zal worden aange‑
houden totdat de inflatie in het eurogebied krachtig 
naar haar doelstelling convergeert. Bovendien zijn de 
verschillende beleidsmaatregelen in de communicatie 
van de Raad aan elkaar gekoppeld : de dynamiek van 
de inflatievooruitzichten bepaalt het rentepad, dat op 
zijn beurt bepalend is voor de duur van de nettoaanko‑
pen in het kader van het APP en voor de periode van 
herinvesteringen van op vervaldag gekomen effecten 
die binnen het APP werden aangekocht. Dankzij de 

bijkomende crisismaatregelen die de Raad in 2020 nam, 
vonden de soepele financieringsvoorwaarden ook hun 
weg naar de verschillende branches van de economie, 
inclusief diegene die het hardst door de pandemie 
werden getroffen.

Bij de aanvang van de COVID-19-crisis anticipeerden 
de markten dat de regels die werden opgelegd om 
de verspreiding van het virus in te perken, gepaard 
zouden gaan met overheidsmaatregelen om de im‑
pact ervan op de inkomens van de gezinnen en de 
bedrijven te verzachten en dus met een aanzienlijke 
uitgifte van overheidsschuld. Vanaf eind februari be‑
gonnen de rentes op overheidsobligaties in alle lan‑
den van het eurogebied dan ook toe te nemen, 
waarbij ze ontkoppelden van de risicovrije rente. De 
markten in het eurogebied lieten daarbij een toene‑
mende fragmentatie optekenen, aangezien de finan‑
cieringsvoorwaarden niet in alle landen in dezelfde 
mate verstrakten. Landen met een initieel hogere 
schuldgraad en die harder door de crisis werden ge‑
troffen, zagen hun financieringskosten immers sneller 
oplopen. Het PEPP, met zijn omvangrijke en flexibele 
crisis-enveloppe, verlichtte zowel de algemene onrust 
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Grafiek  34

De bancaire kredietverlening aan de bedrijven in het eurogebied noteerde recordbedragen
(maandelijkse kredietstromen, in € miljard)
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Bron :  ECB.

als de fragmentatiespanningen op de markten : het 
bbp‑gewogen rendement van overheidsobligaties in 
het eurogebied convergeerde opnieuw naar de risico‑
vrije rente, terwijl ook de spreiding van de rentes op de 
overheidsobligaties van de verschillende eurolanden 
afnam.

De Raad van Bestuur van de ECB wilde met zijn maat‑
regelen niet alleen de rust op de financiële markten 
herstellen, maar ook de bancaire kredietverlening in 
stand houden. Het verloop van de crisis bewees hoe 
belangrijk dit was voor de ondernemingen van het 
eurogebied. Toen de bedrijven door de lockdown ge‑
confronteerd werden met een aanzienlijke daling van 
hun inkomsten, begonnen ze immers op grote schaal 
te lenen bij de banken om hun werkingskosten te 
kunnen blijven financieren. De deposito’s van de on‑
dernemingen namen tijdens de eerste maanden van 

de crisis echter ook sterk toe, wat doet vermoeden 
dat de massale kredieten ook uit voorzorg werden 
aangegaan, om eventuele toekomstige kosten op 
te kunnen vangen. In maart 2020 beliep de krediet‑
stroom van de banken van het eurogebied naar de 
bedrijven aldus een ongeziene €  120  miljard. In de 
daaropvolgende maanden namen die kredietstromen 
geleidelijk af tot het niveau dat vóór de aanvang van 
de crisis werd opgetekend.

De banken leenden niet alleen op grote schaal aan de 
bedrijven, ze deden dat ook tegen soepele voorwaar‑
den. Zo bleven de banktarieven voor bedrijven op de 
historisch lage niveaus die al een aantal jaar worden 
opgetekend. Die soepele voorwaarden blijken ook uit 
het verloop van de criteria inzake de kredietverlening 
aan ondernemingen, zoals de banken aangaven in 
hun antwoorden op de driemaandelijkse enquêtes 
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van het Eurosysteem naar de bancaire kredietverle‑
ning (Bank Lending Survey). Nadat de toekennings‑
criteria voor kredieten aan bedrijven tijdens de eerste 
maanden van de crisis nauwelijks waren aangepast, 
verstrakten deze echter in sterkere mate vanaf het 
derde kwartaal. In vergelijking met de situatie tijdens 
de globale financiële crisis bleef deze tendens niet‑
temin zeer beperkt. Bovendien werd de verstrakking 
van de kredietvoorwaarden niet veroorzaakt door een 
verslechterde balanspositie of gestegen financierings‑
kosten. De gezondere liquiditeits- en kapitaalpositie 
van de banken – door de aangescherpte regulering in 
de nasleep van de globale financiële crisis – speelde 
hierbij een belangrijke rol, in combinatie met de snelle 
reactie van de monetaire, budgettaire en prudentiële 
autoriteiten. Met betrekking tot versoepelende fac‑
toren verwezen de banken overigens vooral naar het 
belang van de overheidsgaranties op leningen aan 
ondernemingen.

In tegenstelling tot de leningen aan bedrijven nam de 
kredietverlening aan de gezinnen in het eurogebied 

tijdens de eerste maanden van de crisis sterk af. Zij 
gingen immers massaal sparen, uit vrees voor of ge‑
confronteerd met (tijdelijke) werkloosheid of omdat 
ze daar als het ware toe gedwongen werden, doordat 
de lockdownmaatregelen hen verhinderden om bij‑
voorbeeld een woning te kopen of bepaalde goede‑
ren en diensten te consumeren. Bovendien werden de 
kredietstandaarden voor leningen aan gezinnen al van 
bij de aanvang van de crisis minder soepel. De banken 
die deelnamen aan de Bank Lending Survey verwezen 
daarvoor onder meer naar de slechtere kredietwaar‑
digheid van de gezinnen.

Het is trouwens niet uitgesloten dat de bancaire krediet‑
voorwaarden in de toekomst verder zullen verstrakken. 
Factoren zoals een toename van de wanbetalingsgraad 
bij de bedrijven en de gezinnen, tegen de achtergrond 
van een stijging van het aantal faillissementen of van 
de werkloosheidsgraad, en een afnemende risicobe‑
reidheid bij de banken kunnen elkaar in een negatieve 
reëel-financiële spiraal versterken. Worden de steun‑
maatregelen vroegtijdig teruggeschroefd, dan kan een 
dergelijk effect nog worden versterkt.

Grafiek  35

De banktarieven bleven laag, hoewel de bancaire kredietvoorwaarden enigszins verstrakten
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Bron :  ECB.
1 De nettopercentages komen overeen met het verschil tussen het percentage antwoorden van de banken die een verloop in de ene richting 

aangeven en het percentage antwoorden die gewag maken van een verloop in de andere richting.



117NBB Verslag 2020 ¡ Monetair beleid

3.4 De omvang van de monetaire 
versoepeling roept vragen op

Een dergelijke negatieve reëel-financiële feedback�
loop zou de inflatie in het eurogebied verder onder 
druk zetten, in een context waarin de inflatiever‑
wachtingen al zwak zijn en neerwaarts herzien 
werden. De convergentie van de inflatie in het 
eurogebied naar haar doelstelling was in  2019 
immers al gevoelig vertraagd en deze kwam door 
de COVID‑19‑crisis verder onder druk te staan. De 
sterke daling van de energieprijzen drukte in het 
bijzonder de totale inflatie. Ook de onderliggende 
inflatie nam in  2020 verder af, voornamelijk als 
gevolg van de daling van de prijzen voor diensten, 
die door de crisis hard getroffen werden. Daarnaast 
speelden ook incidentele factoren een rol, waaron‑
der een tijdelijke belastingverlaging in Duitsland. 
Volgens de ramingen van het Eurosysteem van 
december  2020 zou de totale inflatie, nadat ze 
in 2020 op 0,2 % uitkwam, slechts geleidelijk toe‑
nemen tot 1,4 % in 2023. Een convergentie naar 
de doelstelling lijkt dus ook de komende jaren niet 
in zicht.

Ook de inflatieverwachtingen op langere termijn, zoals 
deze uit de enquêtes bij professionele voorspellers of 
die afkomstig van de financiële markten, bleven laag 
en onder de doelstelling van de ECB. De inflatiever‑
wachtingen van de professionele voorspellers bleven 
wel opvallend stabiel rond het lage niveau van vóór de 
crisis. Daarentegen namen die van de markten – die 
worden afgeleid uit de prijzen van swapcontracten die 
het inflatierisico in het eurogebied dekken – bij het 
begin van de crisis wel sterk af. De verbetering van de 
mondiale macro‑economische vooruitzichten en die van 
het risicosentiment, in combinatie met de doortastende 
steunmaatregelen, zorgden vervolgens weliswaar voor 
een zeker herstel, maar het peil van vóór de crisis werd 
niet bereikt. Ook op de langere termijn lijken de infla‑
tieverwachtingen momenteel dus sterker beïnvloed te 
worden door de neerwaartse impact van de negatieve 
vraagschok als gevolg van de COVID‑19‑crisis dan door 
de opwaartse druk die uitgaat van onderbrekingen in 
de aanbodketens of, meer algemeen, van schade aan 
de aanbodzijde van de economie.
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Tegen de achtergrond van een lage inflatie en geringe 
inflatieverwachtingen, zullen de maatregelen van de 
Raad van Bestuur van de ECB wellicht nog lange tijd 
aangehouden moeten worden. Heel lage rentes over 
zo’n lange periode kunnen niettemin uitdagingen met 
zich brengen. Ze kunnen immers ongewenste neven‑
effecten hebben, zoals buitensporig risicogedrag in 
de hand werken, zeepbellen creëren (bijvoorbeeld 
op de huizenmarkt), spaarders treffen en bedrijven 
overeind houden die in andere omstandigheden niet 
levensvatbaar zouden zijn. Terwijl de Raad dergelijke 
ontwikkelingen opvolgt en zoveel mogelijk tracht te 
beperken, is de belangrijkste rol hier weggelegd voor 
het prudentieel beleid, dat over gerichte instrumenten 
beschikt om specifieke financiële kwetsbaarheden aan 
te pakken. Deze aspecten worden verder uitgewerkt 
in paragraaf 5.1 van dit Verslag.

Voor de nationale overheden van het eurogebied cre‑
eert de monetaire versoepeling heel wat budgettaire 

ruimte. Hierdoor kunnen zij zich, in een context waarin 
hun uitgaven sterk gestegen zijn, op grote schaal 
financieren tegen zeer gunstige voorwaarden. Als die 
budgettaire ruimte op een intelligente wijze wordt 
aangewend, namelijk via gerichte, tijdelijke en gecoör‑
dineerde maatregelen, kan ze een belangrijke hefboom 
zijn om de economische kosten van COVID-19  in te 
perken. Voor de houdbaarheid van de overheidsschuld 
is in het bijzonder het verschil tussen de rente die de 
overheid betaalt op haar schulden en de nominale 
groei van de economie van belang. Een negatief ver‑
schil – een situatie die door de huidige vraaguitval in 
de hand wordt gewerkt en naar verwachting ook nog 
lange tijd zal aanhouden – heeft een gunstige impact 
op de dynamiek van de schuldenlast van de overheid. 
Toch is deze situatie niet in steen gebeiteld : het beleid 
van de ECB is er immers niet op gericht de houdbaar‑
heid van de overheidsschuld in stand te houden, maar 
om de prijsstabiliteit te vrijwaren. Als de vooruitzichten 
voor de prijsstabiliteit dat vereisen, zal de Raad van 

Grafiek  36

Door de crisis kwamen de inflatie en de inflatieverwachtingen verder onder druk te staan
(in %)
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Bronnen :  ECB, Eurostat, Refinitiv.
1 Inflatieverwachtingen op vijf jaar over vijf jaar, afgeleid van de prijzen van de swapcontracten die gedurende een periode van vijf jaar, 

beginnend vijf jaar na het sluiten van het contract, het inflatierisico in het eurogebied dekken.
2 Inflatieverwachtingen op vijf jaar, afkomstig van de kwartaalenquête van de ECB bij professionele voorspellers (gemiddelde van de 

geaggregeerde kansverdeling voor deze voorspellingshorizon).
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Bestuur, in lijn met haar mandaat, de monetaire accom‑
modatie dan ook geleidelijk afbouwen.

De Raad wil met de maatregelen niet alleen een 
algemeen soepele monetaire koers vrijwaren, maar 
ook een vlotte transmissie van het monetair beleid 
verzekeren en eventuele fragmentatiespanningen, die 
ontstaan als het rendement van overheidsobligaties 
in sommige landen te sterk zou stijgen, verlichten. 
Zoals hierboven vermeld, werd die doelstelling tijdens 
de crisis voornamelijk bereikt door overheidsobligaties 
aan te kopen binnen het PEPP. De rol van dit crisisaan‑
koopprogramma mag echter niet verkeerd worden 
geïnterpreteerd : het is niet de bedoeling dat het alle 
overheidsschuld die door de landen van het euroge‑
bied wordt uitgegeven onvoorwaardelijk ondersteunt. 
De interventies van het Eurosysteem mogen er dan 
ook niet toe leiden dat voortdurende buitensporige 
overheidstekorten worden geduld.

Hoewel de huidige omstandigheden een tijdelijke 
verruiming van het budgettair beleid mogelijk ma‑
ken zonder de houdbaarheid van de schuld in het 
gedrang te brengen, is het dus ook belangrijk dat 
de overheden op een verantwoorde manier van deze 
ruimte gebruikmaken. Het monetair beleid kan zijn 

doelstelling van prijsstabiliteit enkel verwezenlijken 
als overheden vandaag en in de toekomst de juiste 
keuzes maken, onder meer in verband met hun be‑
groting, maar ook maatregelen nemen die de poten‑
tiële groei stimuleren en onevenwichten corrigeren. 
Ze moeten er in het bijzonder over waken dat hun 
schulden houdbaar blijven, ook wanneer de rente 
gaat stijgen. Zo niet, dreigen overwegingen voor de 
houdbaarheid van de schuld te interfereren met de 
monetairbeleidsvoering.

Zelfs in een omgeving waarin de beleidsrentes zich 
al dicht bij hun ondergrens bevonden, droeg het 
monetair beleid, in samenspel met het begrotings‑
beleid, dus aanzienlijk bij tot de stabilisering van 
de economie. De vrees dat het monetair beleid in 
een dergelijke situatie machteloos zou zijn, was dus 
ongegrond, maar de effectiviteit ervan is dan wel in 
grotere mate afhankelijk van het gevoerde begro‑
tingsbeleid. Zonder expliciete coördinatie kwam er 
tijdens de coronacrisis evenwel een spontane synergie 
tot stand, omdat een forse begrotingsrespons hoe 
dan ook vereist was. Het begrotingsbeleid is op zijn 
beurt enkel effectief indien het geloofwaardig blijft 
en het de houdbaarheid van de overheidsschuld niet 
in het gedrang brengt.
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4.1 Overal ter wereld werd het 
begrotingsbeleid geactiveerd als 
antwoord op de COVID-19-crisis

Tijdens de COVID-19-crisis speelde 
het begrotingsbeleid een cruciale 
rol in de ondersteuning van de 
economische bedrijvigheid ...

Terwijl de vraag algemeen ondersteund werd door 
het zeer accommoderend monetair beleid, hebben 
overheden in de hele wereld tegelijkertijd in bijzon‑
der sterke mate hun begrotingsbeleid ingezet om de 
economische en sociale gevolgen van de pandemie 
te beperken. Gezien de aard en omvang van de crisis 
was dit een noodzakelijke en gepaste reactie. In eerste 
instantie helpen de automatische stabilisatoren de 
economie te stabiliseren 
zonder dat er beslissingen 
moeten worden genomen. 
Het gaat bijvoorbeeld over 
de terugval van de fiscale 
ontvangsten wanneer de 
inkomens van de gezinnen of van de bedrijven da‑
len of wanneer de consumptie afneemt, en over 
de toename van de werkloosheidsuitkeringen in een 
periode van economische groeivertraging. Daarnaast 
kunnen de effecten van deze automatische stabilisa‑
toren worden versterkt met specifieke discretionaire 
maatregelen, om het inkomensverlies van gezinnen 
te beperken en om de liquiditeits- en solvabiliteits‑
problemen van de meest getroffen bedrijven aan te 
pakken, waardoor het economische weefsel in stand 
kan worden gehouden.

Om doeltreffend en billijk te zijn, en om de houd‑
baarheid van de overheidsfinanciën niet in gevaar te 
brengen – ook al biedt de lagerenteomgeving daar‑
bij momenteel manoeuvreerruimte – moeten deze 
steunmaatregelen aan drie essentiële voorwaarden 

voldoen : ze moeten tijdig, gericht en tijdelijk (timely,�
targeted and temporary) zijn. Ze moeten tijdig worden 
genomen, gericht zijn op de gezinnen en de bedrijven 
die er echt nood aan hebben en beperkt zijn in de tijd, 
wat impliceert dat ze worden opgeheven wanneer de 
economie tekenen van voldoende herstel vertoont.

... in ruimere mate dan tijdens de 
globale financiële crisis

Het primair overheidssaldo is in bijna alle landen 
van het eurogebied en alle andere belangrijke eco‑

nomieën in  2020 meer 
verslechterd dan tijdens 
de twee jaren van de glo‑
bale financiële crisis. Het 
liep sterker terug in de 
Verenigde Staten (VS), het 

Verenigd Koninkrijk (VK) en Japan dan in het euro-
gebied. Omdat de automatische stabilisatoren er tra‑
ditioneel gezien beperkt zijn, hebben deze landen bij‑
zonder belangrijke discretionaire begrotingsimpulsen 
doorgevoerd.

Over het algemeen hadden de discretionaire maat‑
regelen voornamelijk betrekking op extra uitgaven. 
Ze waren gericht op gezondheidsmaatregelen om 
de pandemie binnen de perken te houden en de 
gezondheidssystemen veilig te stellen, maar ook op 
tijdelijkewerkloosheidsregelingen en subsidies aan be‑
drijven. Er werden ook maatregelen getroffen om de 
inkomens te ondersteunen van zelfstandigen en van 
personen die een beroep moesten doen op sociale 
bijstand omdat hun activiteit werd stopgezet (horeca, 
recreatie, cultuur, enz.).

De reactie van de overheden was 
gerechtvaardigd gezien de aard 

en de omvang van de crisis 
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Andere vormen van overheidssteun, 
die het overheidstekort niet 
vergroten, werden toegekend aan  
de bedrijven en de gezinnen

Om de druk op de liquiditeitspositie van bedrijven 
en gezinnen sinds de invoering van de beperkende 
maatregelen op te vangen, verleenden de over‑
heden hun een uitstel van betaling van belastin‑
gen, taksen en sociale bijdragen. In bepaalde geval‑
len vervroegden overheden hun eigen betalingen 
van 2021 naar 2020.

Daarnaast hebben de overheidsgarantieregelingen 
voor kredietverlening aan ondernemingen in veel lan‑
den van het eurogebied, maar ook in het VK, ertoe 
bijgedragen dat de banken of regionale of federale 
fondsen gemakkelijker financiering konden verstrek‑
ken. In Duitsland en Italië, waar de maximumbedra‑
gen van de overheidsgaranties voor banken meer 
dan 20 % bbp vertegenwoordigen, werd slechts voor 

Grafiek  37

Naast de werking van de automatische stabilisatoren, gaven de overheden ook ongekende 
discretionaire begrotingsimpulsen
(veranderingen in het primair saldo tussen 2019 en 2020, in procentpunt bbp)
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Bronnen :  EC, IMF (voor de VS, Japan en China), NBB.
1  Discretionaire maatregelen in verband met COVID-19 voor het IMF en de NBB, geheel van discretionaire maatregelen voor de EC. In alle 

gevallen omvatten ze de maatregelen om de werkgelegenheid in stand te houden.

een klein deel van de leningen van deze dekking ge‑
bruikgemaakt. Dit aandeel zou groter geweest zijn in 
Spanje en, in mindere mate, in Frankrijk.

Om een antwoord te bieden op de liquiditeitsbe‑
hoeften verleenden de overheden ook steun in de 
vorm van rechtstreekse leningen aan bedrijven. In de 
EU mogen dergelijke steunmaatregelen alleen wor‑
den genomen voor strategische bedrijven of voor 
ondernemingen die vóór de COVID-19-crisis als le‑
vensvatbaar en gezond werden beschouwd, maar die 
hun financiële situatie door de crisis zagen verslech‑
teren. Zo werden in meerdere landen liquiditeiten 
verstrekt aan luchtvaartmaatschappijen, die met volle 
kracht werden getroffen door de beperkingen op 
niet-essentiële verplaatsingen en, in vele gevallen, op 
het toerisme. Naarmate de economische crisis bleef 
duren, voerden de overheden ook kapitaalinjecties uit 
om de solvabiliteit van de bedrijven rechtstreeks of 
onrechtstreeks, via openbare investeringsmaatschap‑
pijen, te ondersteunen.
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De hoge tekorten en de daling 
van het bbp brachten de 
overheidsschulden tot ongekende 
hoogtes

Over het algemeen verslechterden de financierings‑
saldi van de overheden in 2020 fors en in vrij verge‑
lijkbare mate voor alle landen van het eurogebied. 
Alle lidstaten tekenden tekorten op die de drempel 
van 3 % bbp ruimschoots overschreden, waarvoor in 
normale tijden de buitensporigtekortprocedure zou 
worden geopend. De overheidstekorten bleven zo be‑
perkter in landen waar de overheidsfinanciën in 2019 
nog een overschot vertoonden of bijna in evenwicht 
waren (zoals Duitsland en Nederland) dan in landen 
waar al een groter deficit was opgetekend (zoals 
Spanje, Italië, Frankrijk en België).

Voor het eurogebied als geheel kwam het overheids‑
tekort in  2020 op 8,8 % bbp uit. Alle andere grote 
economieën lieten het tekort nog meer oplopen. 
Zo kwam het ruim boven de 10 % bbp uit in China, 
Japan en het VK, en beliep het in de VS, in volle 
verkiezingsperiode, zelfs 15 % bbp. Deze aanzien‑
lijke tekorten, in combinatie met historische dalin‑
gen van het bbp, brachten ook de schuldgraad van 

de overheden in de meeste gevallen tot ongekende 
hoogtes in vredestijd.

Over het algemeen lag de overheidsschuld aan het 
begin van de COVID‑19‑crisis hoger dan aan de voor‑
avond van de globale financiële crisis. De  schuld‑
graad van de meeste landen was eind 2019 immers 
hoger dan die aan het einde van  2007. Alleen 
Duitsland is hierop een uitzondering, aangezien het 
de voorbije jaren telkens een begrotingsoverschot 
liet optekenen. In de andere landen hadden de 
overheden de jaren van betere conjunctuur en lage 
rentes amper gebruikt om de schuld te verminderen, 
nadat deze tijdens de crisis van 2008 sterk was toe‑
genomen, mede door de tussenkomsten om bepaal‑
de kredietinstellingen te redden. In het eurogebied 
lieten bepaalde landen, zoals Italië en Spanje, maar 
ook Frankrijk en België, grote overheidstekorten en 
aanzienlijke overheidsschulden optekenen. Zij waren 
dan ook kwetsbaarder voor economische of finan‑
ciële schokken.

Grafiek  38

De Europese overheden boden ruime garantiemogelijkheden aan de banken voor hun 
kredietverlening aan bedrijven
(in % bbp)
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Grafiek  39

De overheidstekorten werden groter en de overheidsschulden bereikten vaak een ongeëvenaard niveau
(in % bbp)
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4.2 Op Europees niveau werden 
doortastende maatregelen genomen

De EC kondigde vrijwel onmiddellijk daarop een 
aantal maatregelen aan om de economische impact 
van de crisis op te vangen. Ze zou niet alleen zo 
snel mogelijk alle instrumenten waarover ze beschikt 
aanwenden om het gezondheidssysteem, de gezin‑
nen en de bedrijven te ondersteunen, maar ook de 
flexibiliteit op het gebied van staatssteunregels en 
van het begrotingskader maximaal inzetten om een 
brede begrotingsstimulus door de lidstaten mogelijk 
te maken.

De EU-lidstaten hebben van bij de aanvang van de 
COVID‑19‑crisis afspraken gemaakt voor een geza‑
menlijke aanpak en gekozen voor een nauwe coördi‑
natie met de Europese Commissie (EC). De Europese 
Raad van 10  maart  2020 stelde vier prioriteiten 
voorop : de verspreiding van het virus beperken, 
voorzien in medische uitrusting, wetenschappelijk 
onderzoek – onder meer naar de ontwikkeling van 
een vaccin  – stimuleren en de sociaal-economische 
gevolgen van de crisis aanpakken.
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De Europese begrotingsregels 
werden tijdelijk opgeschort en de 
regels voor staatssteun werden 
versoepeld

Gelet op de verwachte ernstige economische neer‑
gang als gevolg van de pandemie, meldde de EC op 
20  maart  2020 dat was voldaan aan de voorwaar‑
den om de algemene ontsnappingsclausule in het 
Stabiliteits- en groeipact te activeren. De  Ecofin-Raad 
stemde hier op 23  maart 
mee in. Deze clausule 
maakt het voor de lidstaten 
mogelijk om tijdelijk af te 
wijken van de begrotings‑
doelstelling op middellange termijn of van het traject 
in de richting van die doelstelling, op voorwaarde dat 
daardoor de houdbaarheid van de begroting op mid‑
dellange termijn niet in gevaar komt. Ze werd hiermee 
voor het eerst toegepast sinds ze eind 2011 werd op‑
genomen in het Europees begrotingskader.

Dankzij de activering van deze clausule kunnen de 
lidstaten een brede begrotingsstimulus uitvoeren. 
De EC heeft aangekondigd dat deze clausule ook 
in  2021  van toepassing zal blijven, aangezien ze 
inschat dat het begrotingsbeleid ook dan nog stimu‑
lerend zal moeten blijven om het herstel te ondersteu‑
nen en omdat er grote onzekerheid blijft bestaan over 
de economische impact van de pandemie.

Hoewel met de goedkeuring van de algemene ont‑
snappingsclausule de toepassing van de Europese 
begrotingsregels de facto werd opgeschort, bleven 
de procedures van toepassing, weliswaar in een aan‑
gepaste vorm. Zo moesten de lidstaten in hun stabili‑
teitsprogramma’s geen consolidatietraject uittekenen, 

maar werd hen wel gevraagd om toelichting te ver‑
strekken bij de maatregelen om de economische ge‑
volgen van de coronacrisis te counteren. De ontwerp‑
begrotingsplannen, waarvan de inhoudsvereisten ook 
waren gewijzigd, waren algemeen genomen in lijn 
met de aanbevelingen van de Ecofin-Raad, die dit 
jaar louter kwalitatief van aard waren. De EC heeft 
evenwel voor een aantal landen, waaronder België, 
aangegeven dat er bij de invoering van steunmaat‑
regelen rekening moet worden gehouden met de 

houdbaarheid van de over‑
heidsfinanciën op middel‑
lange termijn, gelet op de 
uitdagingen die daarvoor 
reeds vóór de uitbraak van 

de COVID‑19‑crisis bestonden. Verder worden deze 
landen uitgenodigd om op regelmatige basis het 
gebruik, de effectiviteit en de toereikendheid van de 
steunmaatregelen na te gaan en indien nodig aan te 
passen aan veranderende omstandigheden.

De EC kondigde bovendien aan dat op basis van 
het verloop van de economische activiteit zal wor‑
den bepaald wanneer de Europese begrotingsregels 
opnieuw zullen worden toegepast. Dit mag alleszins 
niet afhangen van de uitkomst van de besprekingen 
over de hervorming van het Europees begrotings‑
kader, die werden opgeschort als gevolg van de 
COVID‑19‑crisis. De bedoeling van de hervorming is 
voornamelijk om het begrotingskader minder com‑
plex te maken. Aanpassingen zijn hoe dan ook 
zinvol als ze zorgen voor vereenvoudiging en meer 
transparantie. Verder is het belangrijk dat het be‑
grotingskader een groeibevorderend beleid onder‑
steunt, onder meer inzake investeringen. Dit  laatste 
benadrukte het Europees Begrotingscomité ook in 
zijn Jaarverslag van 2020.

De toepassing van 
de Europese begrotingsregels 

werd de facto opgeschort
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Grafiek  40

De Europese instellingen gaven een nog nooit vertoonde respons op de COVID-19-crisis
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Bron :  EC.

Op 19  maart keurde de EC een tijdelijk kader goed 
dat de lidstaten toelaat steunmaatregelen te treffen 
voor bedrijven indien die maatregelen, na een kennis‑
geving en een snel onderzoek, als compatibel met de 
reglementering over staatssteun worden beschouwd. 
Nadien werden ook andere maatregelen toegelaten, 
met name de steun voor onderzoek en ontwikke‑
ling voor producten die nodig zijn om de pandemie 
te bestrijden, loonsubsidies, herkapitalisaties en hy‑
bride instrumenten om de financiële structuur van 
bedrijven te versterken. Het tijdelijke staatssteunkader 
was aanvankelijk van toepassing op de steunmaat‑
regelen die werden toegekend tussen februari en 
december  2020. Het werd algemeen verlengd tot 
midden  2021, en tot eind september  2021  voor de 
herkapitalisaties.

De aanpassingen van de begrotingsregels en van de 
staatssteunregeling maakten een grote begrotingsim‑
puls door de lidstaten mogelijk. Bovendien droeg de 
snelle goedkeuring van talrijke – in nominale termen 
aanzienlijke – garantieregelingen door nationale en 

regionale overheden bij tot de continuïteit van de 
kredietverlening aan ondernemingen.

De Europese instellingen boden een 
ongekende financiële steun

Naast de onrechtstreekse steun in de vorm van de 
flexibiliteit die werd toegekend aan de lidstaten en de 
krachtige reactie van het monetair beleid van de ECB, 
namen de Europese instellingen ook uitzonderlijke ini‑
tiatieven om de COVID‑19‑crisis het hoofd te bieden. 
Zoals toegelicht in Kader 3, gaat het om initiatieven 
in drie fasen : een snelle respons die werd gefinan‑
cierd door herschikkingen in de EU‑begroting voor 
het jaar  2020, een pakket van € 540  miljard dat in 
april werd vastgelegd en tot slot een herstelplan van 
€ 750 miljard voor de periode 2021-2026. Bovendien 
werd in  2020 het meerjarig financieel kader  2021-
2027 van de EU goedgekeurd, met – ondanks het ver‑
trek van het VK uit de EU – een begroting van verge‑
lijkbare omvang als bij de vorige budgettaire planning.
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De budgettaire en financiële respons van de 
Europese instellingen op de COVID-19-crisis

Begrotingsherschikkingen in maart boden een onmiddellijke steun

Bij de aanvang van de coronacrisis hebben de Europese autoriteiten onmiddellijk gereageerd om 
het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis (aankoop van beschermingsmateriaal en ventilatoren, 
aanleg van reserves voor medische uitrusting, enz.), de humanitaire noodtoestand (hulp aan 
Griekenland voor de vluchtelingenkampen en aan de partner-, buur- en ontwikkelingslanden) en de 
economische crisis (liquiditeitsverstrekking aan de kmo’s, maar ook aan bepaalde bedrijfstakken in 
moeilijkheden die tot de traditionele actiedomeinen van de EC behoren, zoals landbouw en visserij). 
Deze tussenkomsten werden gefinancierd op basis van interne herschikkingen in de EU-begroting 
– aangezien  2020 het laatste jaar van de meerjarenbegroting  2014-2020 was – of op basis van 
fondsen, met name het Cohesiefonds, die niet waren besteed door de lidstaten. De grootste post 
van al deze maatregelen was het ’Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII), waarvoor 
€ 37 miljard werd uitgetrokken.

Vanaf april werd de steun omvangrijker

In april werd binnen de Europese Raad een akkoord bereikt over een meer substantiële respons, die 
voornamelijk gebaseerd was op bestaande instrumenten. Dit maatregelenpakket, met een totaal 
maximumbedrag van € 540  miljard, bestaat uit drie vangnetten in de vorm van leningen tegen 
gunstige rentetarieven.

Het eerste instrument is een nieuwe ’Pandemic Crisis Support’-kredietlijn, met een maximumbedrag 
van € 240 miljard, die bij het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) ter beschikking wordt gesteld van 
de lidstaten van het eurogebied die hiervan willen gebruikmaken. Hierdoor kunnen de lidstaten bij 
het ESM beschikken over een kredietlijn voor een bedrag dat maximaal 2 % bbp vertegenwoordigt. 
De enige voorwaarde is dat ze hiermee de directe en indirecte kosten voor gezondheidszorg en 
preventie in verband met COVID-19 moeten financieren. Tot nog toe maakte geen enkele lidstaat van 
dit instrument gebruik.

Een tweede vangnet, met een maximumbedrag van € 200  miljard, is bestemd voor de bedrijven 
en verloopt via de EIB‑groep (Europese Investeringsbank). Die richtte met name een ’Pan‑European 
Guarantee Fund’ (EGF) op. Dankzij een garantie van € 25  miljard toegekend door de lidstaten, zou 
het de liquiditeitssteun voor bedrijven, en meer in het bijzonder voor kmo’s, kunnen verhogen, door 
middel van leningen aan ondernemingen. 21 EU-landen besloten hieraan deel te nemen. Het uiteindelijk 
aangewende bedrag zal afhangen van de effectieve kredietvraag van de bedrijven of de financiële of 
institutionele intermediairs.

Het derde instrument, de ’Support for mitigation of Unemployment Risks in an Emergency’ (SURE), 
werd gecreëerd door de EC. Het biedt de EU-lidstaten die dat wensen een financiering voor de 
maatregelen die ze hebben genomen om de werkgelegenheid tijdelijk te ondersteunen of te vrijwaren 
en de impact van de crisis op het gebied van werkloosheid of inkomensverlies te verkleinen. Van 
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het beschikbare maximumbedrag van € 100 miljard keurde de Ecofin-Raad financiële steun voor een 
bedrag van € 90,3 miljard goed. Dat bedrag werd verdeeld over achttien lidstaten, waaronder België. 
De middelen worden door de EC op de financiële markten opgehaald door de uitgifte van obligaties 
met een AAA‑rating.

In juli werd een historisch herstelplan goedgekeurd

In juli  2020 keurde de Europese Raad het principe van het ’Next Generation EU’-plan goed, dat 
oorspronkelijk werd voorgesteld door de EC en waarvan de Faciliteit voor herstel en veerkracht (’Recovery 
and Resilience Facility’ – RRF) het belangrijkste element vormt. Het volledige herstelplan is goed voor een 
bedrag van € 750 miljard, waarvan € 390 miljard in de vorm van overdrachten en € 360 miljard in de 
vorm van leningen. Het is gericht op solidariteit met de EU‑landen die het zwaarst door de COVID‑19‑
crisis werden getroffen en met de armste of minst ontwikkelde lidstaten.

Wat de subsidies binnen de RRF betreft, zal 70 % van de totale enveloppe worden vastgelegd 
in 2021 en 2022. Dat bedrag zal worden verdeeld over de EU-lidstaten op basis van het geïnverteerde 
bbp per inwoner in  2019, van de bevolkingsgrootte en van de gemiddelde werkloosheidsgraad 
tussen 2015 en 2019. Voor de overige 30 %, die in 2023 zal worden vastgelegd, wordt het criterium 
van de werkloosheid (van vóór de crisis) vervangen door de krimp van het bbp tijdens de COVID-19-crisis 
(voor de helft in 2020 en voor de helft over 2020 en 2021 samen). Bijgevolg zouden deze overdrachten, 
in verhouding tot het bbp, een bijzonder belangrijke steun bieden aan de minst ontwikkelde landen van 
de EU, zoals Kroatië, Griekenland of Bulgarije. Ook meer ontwikkelde landen die in 2020 zwaar door 
de coronacrisis werden getroffen, zoals Spanje en Italië, zouden een aanzienlijker deel van deze fondsen 
toegewezen krijgen dan het EU-gemiddelde. België zou de komende jaren kunnen rekenen op een 
overdracht van € 5,9 miljard, dit is 1,2 % bbp.

De landen van Zuid- en Oost-Europa krijgen een relatief groter deel van de subsidies binnen 
de Recovery and Resilience Facility
(in % bbp)
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Er zal strikt op worden toegezien dat de verleende subsidies in alle landen worden gebruikt om 
investeringen en structurele hervormingen te stimuleren. Om aanspraak te maken op deze subsidies 
moeten de lidstaten immers uiterlijk op 30 april 2021 een nationaal plan voor herstel en veerkracht voor 
de periode 2021-2023  indienen. De EC zal evalueren of deze plannen coherent zijn met de specifieke 
aanbevelingen aan de landen en of ze het groeipotentieel zullen versterken, werkgelegenheid zullen 
creëren en economische en sociale veerkracht zullen stimuleren. Ook een effectieve bijdrage aan 
de groene en digitale transitie zal een voorwaarde zijn om positief te worden beoordeeld. Voor de 
uitbetaling is een gunstige evaluatie met betrekking tot de te bereiken doelstellingen noodzakelijk. Het 
akkoord van de Europese Raad, dat werd gevalideerd door het Europees Parlement, bepaalt ook dat 30 % 
van de uitgaven van Next Generation EU en van het meerjarig financieel kader moeten worden besteed 
aan de groene transitie. Daarnaast moet elk land 37 % van zijn enveloppe aan de ecologische transitie 
en 20 % aan de digitale transitie toewijzen.

Het is de eerste keer dat de EC zo’n groot bedrag (€ 750  miljard) op de markten brengt, naast het 
bedrag dat voor SURE is voorzien. In totaal gaat het om de grootste uitgifte van schuld in euro op 
supranationaal niveau. Als overheidsemittent met de hoogste rating verhoogt de EC zo aanzienlijk het 
aanbod van risicovrije effecten in euro en draagt ze daarmee bij aan de versterking van de internationale 
rol van de Europese eenheidsmunt. De opgehaalde financiële middelen zullen deels worden geleend aan 
de lidstaten, die ze op de vervaldag zullen terugbetalen, en deels als subsidies aan de lidstaten worden 
toegekend. Uiteindelijk zullen deze subsidies op de vervaldag van de effecten (ten laatste in 2058) 
worden gefinancierd door nieuwe eigen middelen van de EU en, indien nodig, door bijdragen van de 
lidstaten die worden berekend op basis van hun bruto nationaal inkomen.

Het herstelplan is een tijdelijke operatie. Indien het een succes zou zijn, zou het kunnen bijdragen 
tot de oprichting van permanente mechanismen, zoals een centrale begrotingscapaciteit (central 
fiscal�capacity).
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4.3 De pandemie bracht de Belgische 
overheidsfinanciën een ongeziene 
klap toe

De Belgische overheidsfinanciën 
vertoonden een forse verslechtering

Net als in vele andere landen, werd ook in België 
in  2020 de grootste verslechtering van het finan‑
cieringssaldo van de overheid opgetekend sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Het begrotingstekort liep op 
tot 10,1 % bbp en bereikte het hoogste peil sinds het 
midden van de jaren 1980. De schuldgraad steeg met 
nagenoeg een zesde, tot 115,1 % bbp.

De verslechtering van het in procenten bbp uit‑
gedrukte financieringssaldo in  2020 is nagenoeg 
volledig toe te schrijven aan de coronacrisis. Dit 
gebeurde op twee manieren. Ten eerste werd het 

Tabel  10

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

p.m.  
Nominale 
groeivoet  

(in %)

2016 2017 2018 2019 2020 r 2020 r

Ontvangsten 50,8 51,3 51,4 50,1 50,7 −4,6

waarvan :  Fiscale en parafiscale ontvangsten 43,6 44,2 44,2 43,0 43,3 −5,1

Primaire uitgaven 50,4 49,7 50,0 50,1 58,8 10,7

Primair saldo 0,3 1,7 1,3 0,0 −8,1

Rentelasten 2,7 2,4 2,1 2,0 1,9 −7,2

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

Overheidsschuld 105,0 102,0 99,8 98,1 115,1 10,6

Bronnen :  INR, NBB.
 

financieringstekort opgevoerd door de terugval van 
de economische activiteit. Terwijl de fiscale en pa‑
rafiscale ontvangsten bijna even scherp daalden als 
het nominaal bbp, namen de in procenten bbp 
uitgedrukte uitgaven zelfs zonder bijkomende maat‑
regelen immers fors toe. Ten tweede namen de 
verschillende overheden tal van maatregelen om de 
gezondheidscrisis en de economische problemen te 
bestrijden, waardoor het financieringssaldo nog ver‑
der verslechterde (met 5,0 % bbp).

De COVID‑19‑crisis noopte de overheid tot maatre‑
gelen om de gezondheidscrisis in te dammen, die 
in totaal € 6,0  miljard kostten. De stijging van de 
uitgaven voor gezondheidszorg werd echter deels 



134 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

gecompenseerd door het uitstel van niet‑dringende 
medische behandelingen, waarvan de impact voor‑
lopig geraamd wordt op € 2,2  miljard. Het beheer 
van de gezondheidscrisis zou de overheidsuitgaven 
zo in nettotermen met € 3,8  miljard hebben doen 
toenemen.

Een aantal andere factoren, die indirect ook het ge‑
volg waren van de coronacrisis, hadden een gunstig 
effect op het financieringssaldo. Zo zetten aanbod‑
beperkingen een rem op de overheidsinvesteringen. 
Bovendien namen de niet-fiscale ontvangsten, uitge‑
drukt in procenten bbp, nog enigszins toe. De daling 
van die ontvangsten – als gevolg van kleinere divi‑
denden van financiële instellingen waarin de overheid 
participeert – was immers minder sterk dan die van 
het bbp.

Het financieringssaldo werd in mindere mate ook nog 
beïnvloed door niet-crisis-gerelateerde ontwikkelin‑
gen. Zo zette de opwaartse trend in de uitgaven voor 
pensioenen en andere sociale uitkeringen zich voort.

De rentelasten ondervonden geen opwaartse druk van 
de financiële markten als gevolg van de crisis. De aan‑
kopen van overheidspapier door het Eurosysteem 
droegen ertoe bij dat de marktrente op Belgisch over‑
heidspapier op tien jaar licht negatief werd, waardoor 
de bijkomende en de te hernieuwen schuld kosten‑
loos kon worden gefinancierd.

De sterke begrotingsimpuls was 
noodzakelijk om de economie te 
stabiliseren en haar potentieel te 
vrijwaren

Net als in de andere landen heeft het begrotingsbeleid 
in België een belangrijke rol gespeeld in het bestrij‑
den van de economische en sociale gevolgen van de 
pandemie. De ongeziene impuls vanuit de overheids‑
financiën, die in  2020 zowat € 36  miljard bedroeg, 
was levensnoodzakelijk om de gezondheidscrisis te 
beheersen en de financiële klap voor de gezinnen en 
bedrijven te helpen opvangen.

Grafiek  41

De verslechtering van het financieringssaldo is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de 
coronacrisis
(financieringssaldo van de overheid, in % bbp)
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Bronnen :  INR, NBB.
1 De situatie zonder COVID-19 werd ingeschat op basis van de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2019, 

gecorrigeerd voor het verschil tussen de realisatie en de raming voor 2019.
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Grafiek  42

De impact van de coronacrisis werd gemilderd door de dalende overheidsontvangsten en de 
stijgende overheidsuitgaven 
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1 De situatie zonder COVID-19 werd ingeschat op basis van de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2019, 

gecorrigeerd voor het verschil tussen de realisatie en de raming voor 2019.

De automatische stabilisatoren waren goed voor 
minder dan de helft van de financiële impuls door 
de overheid. Het grootste deel van de overheids‑
stimulans, zowat € 22  miljard, is het gevolg van 
discretionaire maatregelen. In dit bedrag werden 
ook de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid van 
werknemers en voor het overbruggingsrecht van 
zelfstandigen in rekening gebracht. De beide sys‑
temen bestonden reeds vóór de crisis, maar ze 
werden versoepeld en uitgebreid. Voor de eenvoud 
werd het volledige bedrag dat toe te schrijven is aan 
COVID-19  als discretionair beschouwd. Naast de 
inkomenssteun aan gezinnen, verstrekte de overheid 
ook steun aan ondernemingen, zowel door middel 
van gerichte extra uitgaven als via solvabiliteitsver‑
sterkende belastingmaatregelen.

Zowel de federale overheid, die ook de sociale 
zekerheid omvat, als de gemeenschappen en ge‑
westen zagen hun financieringstekort fors toene‑
men. Zij namen elk steunmaatregelen op hun eigen 
beleidsdomeinen. Het federale niveau, bevoegd 

voor de financiering van de ziekenhuizen, nam 
het grootste deel van de uitgaven voor het beheer 
van de gezondheidscrisis op zich, al speelden ook 
de gemeenschappen en gewesten een belangrijke 
rol in de ondersteuning van de ouderenzorg en 
de contactopsporing. Het grootste deel van de 
inkomenssteun aan gezinnen viel ten laste van de 
federale overheid en de sociale zekerheid, terwijl 
het zwaartepunt van de steun aan bedrijven bij de 
gewesten lag. De crisis had daarentegen al met al 
een beperkte impact op de financiën van de lokale 
overheid, onder meer dankzij de financiële steun 
die gemeenten en OCMW’s ontvingen van andere 
overheden en omdat de overdrachten vanuit de 
gewesten en de federale overheid niet door de crisis 
werden beïnvloed.
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De overheden maakten 
aanzienlijke middelen vrij om de 
gezondheidscrisis te bedwingen

Het beheer van de gezondheidsaspecten van de 
COVID‑19‑crisis was de prioriteit voor de overheden. 
Ze hebben daar in 2020 € 6,0 miljard voor vrijgemaakt.

Er werden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan 
maatregelen die de verspreiding van het virus moes‑
ten indammen en de werking van de gezondheids‑
zorg in stand moesten houden. Op federaal niveau 
werden middelen vrijgemaakt voor de aankoop van 
beschermingsmateriaal voor het verzorgend perso‑
neel, de terugbetaling van opsporingstesten, de 
inrichting van triagecentra, enzovoort. Er werden 
ook uitgaven gedaan die de bevolking onmiddellijk 
ten goede kwamen, zoals de aankoop van mond‑
maskers voor elke burger. Ook de gemeenschappen 
en gewesten maakten specifieke middelen vrij, met 
name voor de aankoop van beschermingsmateriaal, 
preventiecampagnes, contactopsporing en onder‑
zoeksprojecten rond COVID-19. Bovendien kenden 
ze extra middelen toe aan de ziekenhuizen en 
rusthuizen.

Daarnaast besloten de overheden om de gevolgen 
van de gezondheidscrisis op de financiële situatie 
van de ziekenhuizen in bepaalde mate te compense‑
ren. De ziekenhuizen werden immers geconfronteerd 
met extra kosten voor de opname van COVID‑19‑
patiënten, maar ook met een algemene daling van 
de activiteit tijdens de periodes waarin niet-dringende 
consultaties en opnames werden opgeschort. De zorg 
die als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden 
werd uitgesteld, werd op andere momenten van het 
jaar echter nauwelijks ingehaald, wat op korte termijn 
resulteerde in aanzienlijke uitgavenverminderingen 
voor sociale uitkeringen.

Daarnaast werden de aanzienlijke inspanningen van 
het verzorgend personeel erkend, door de toeken‑
ning van een uitzonderlijke eindejaarspremie. Ook de 
administratieve overbelasting van de huisartsen werd 
financieel gecompenseerd. Naast deze eenmalige 
maatregelen werden reeds vroeger besliste, meer 
fundamentele structurele verbintenissen versterkt 
met aanzienlijke bedragen. Deze verbintenissen be‑
ogen de werkgelegenheid in de ziekenhuizen te doen 
toenemen, via het Zorgpersoneelfonds, en de lonen 
voor het verzorgend personeel te verhogen, zoals 

Tabel  11

De federale overheid en de gemeenschappen en gewesten namen omvangrijke maatregelen  
om de gevolgen van de crisis op te vangen
(impact op het financieringssaldo van de overheid in 2020 ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

Federale  
overheid

Gemeenschappen  
en gewesten

Totaal 1 p.m. 
In % bbp

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

Inkomenssteun aan gezinnen 8,7 0,4 9,0 2,0

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

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

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

Steun aan bedrijven en zelfstandige ondernemers 3,1 4,2 7,3 1,6

Premies bij gedwongen sluiting of sterke omzetdaling 0,8 3,1 3,9 0,9

Solvabiliteitsversterkende belastingmaatregelen 1,4 0,0 1,4 0,3

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

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

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

Bronnen :  FOD BOSA, FOD Financiën, FOD WASO, FPB, gemeenschappen en gewesten, NBB.
1 Exclusief de maatregelen van de lokale overheid. Sommige gemeenten hebben besloten tot een afschaffing, vermindering of 

betalingsuitstel van lokale bedrijfsbelastingen (op horecaterrassen, toeristische overnachtingen, enz.) en / of hebben cadeaubonnen en 
andere premies toegekend.
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is overeengekomen in het sociaal akkoord dat van‑
af 2021 wordt uitgevoerd. Het budget dat werd vrij‑
gemaakt voor de geeste‑
lijke gezondheidszorg, een 
domein dat zwaar op de 
proef werd gesteld tijdens 
de crisis, zal ook worden 
geherfinancierd. Daarnaast 
werden blijvende loonsver‑
hogingen aangekondigd voor het verzorgend perso‑
neel dat onder gewestelijke bevoegdheid valt, met 
name de werknemers in de rusthuizen.

Gezinnen die leden onder de 
gevolgen van de crisis konden 
terugvallen op de sociale zekerheid

Niet alleen de gezondheidszorg maar ook andere 
takken van de sociale zekerheid vergden bijzonder 
veel middelen. De sociale uitkeringen bereikten een 
uitzonderlijk hoog niveau. Zo worden de meerkosten 
voor de discretionaire maatregelen ter ondersteuning 
van de gezinsinkomens op € 9,0 miljard geraamd.

Voor de werknemers en zelfstandigen werden twee 
bestaande regelingen gebruikt die in de context 
van de COVID‑19‑crisis bovendien versoepeld en 

geherwaardeerd werden, namelijk de tijdelijke werk‑
loosheid voor werknemers en het overbruggingsrecht 

voor zelfstandigen. Er werd 
een specifiek ouderschaps‑
verlof ingevoerd voor wer‑
kenden die geen opvang 
hadden voor hun kinderen 
die niet naar de crèche 
of naar school konden. 

Voor werkzoekenden werd het niveau van de uitkering 
gehandhaafd dankzij de beslissing van de federale over‑
heid om de degressiviteit ervan tijdelijk op te schorten.

Ook wat betreft de sociale voorzieningen werden diver‑
se maatregelen genomen om de kwetsbaarste gezin‑
nen te helpen. Zo kregen ontvangers van een leefloon 
of andere sociale bijstand een maandelijkse aanvulling 
op hun uitkering. De lokale overheden, die deze perso‑
nen in eerste instantie bijstaan, kregen financiële hulp 
van de andere overheidsniveaus zodat ze aan de toege‑
nomen vraag konden voldoen. De gewesten kwamen 
van hun kant tegemoet in de energie‑ en waterfactuur 
en in de huur van de noodlijdende gezinnen.

Ondanks de bedragen die werden uitgegeven om de 
bevolking als geheel te ondersteunen, zijn sommige 
personen of specifieke groepen toch door de mazen 
van het vangnet van de overheden geglipt. Anderen, 

De tijdelijke werkloosheid en  
het overbruggingsrecht waren 
belangrijke steunmaatregelen 

tijdens de crisis 
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die nochtans voldeden aan de criteria om van de 
steunmaatregelen te kunnen gebruikmaken, hebben 
deze maatregelen niet kunnen benutten bij gebrek 
aan informatie of omdat de bevoegde diensten niet 
toegankelijk waren.

De steun van de overheden milderde 
de schok voor de ondernemingen

Naast de tijdelijke werkloosheid en het overbrug‑
gingsrecht, stelden nog andere maatregelen de on‑
dernemingen in staat om de negatieve effecten van 
de crisis op hun activiteit tot op zekere hoogte in 
te dammen. Voor de overheidsdiensten impliceerden 
die discretionaire steunmaatregelen nieuwe uitga‑
ven of niet-geïnde ontvangsten voor een totaal van 
€ 7,3 miljard, en financiële transacties of voorwaarde‑
lijke verplichtingen zonder onmiddellijke weerslag op 
het begrotingssaldo.

Maatregelen om in de liquiditeitsbehoefte te 
voorzien

Door de crisis kregen tal van bedrijven met liqui‑
diteitsproblemen of andere financiële moeilijkheden 
te kampen. De federale overheid keurde daarom 
een reeks maatregelen goed om de liquiditeitspositie 
van ondernemingen en zelfstandigen te versterken. 
Zo werd automatisch twee maanden uitstel verleend 
om de bedrijfsvoorheffing en de verschuldigde btw 
voor de maanden februari, maart en april te beta‑
len, net als voor de kwartaalaangiftes van het eerste 
kwartaal, zonder boetes of nalatigheidsinteresten. Het 
betalingsuitstel gold ook voor de inkohieringen vanaf 
midden maart 2020 in de personen- en de vennoot‑
schapsbelasting voor het aanslagjaar 2019.

Verder werden in de vennootschapsbelasting de per‑
centages van de voordelen van de voorafbetalin‑
gen van de derde en vierde vervaldag opgetrokken, 
waardoor het uitstellen 
van voorafbetalingen naar 
de tweede jaarhelft minder 
nadelig werd. Aangezien 
deze maatregel specifiek 
bedoeld was voor bedrij‑
ven die met liquiditeitsproblemen kampten, golden 
deze verhoogde percentages niet voor vennootschap‑
pen die sinds de start van de crisis een kapitaal‑
vermindering hadden doorgevoerd, eigen aandelen 
hadden ingekocht of dividenden hadden uitgekeerd. 

Verder werden ondernemingen die een periodieke 
btw-aangifte indienen, vrijgesteld van de verplichting 
om in 2020 het decembervoorschot te betalen.

Daarnaast konden ondernemingen en zelfstandigen 
die hinder ondervonden van de gezondheidscrisis 
ook een afbetalingsplan aanvragen voor hun fiscale 
schulden, waaraan een vrijstelling van nalatigheids‑
interesten en een kwijtschelding van boetes wegens 
niet‑betaling gekoppeld was.

Daarenboven kregen bedrijven die tijdens de eerste 
coronagolf verplicht moesten sluiten automatisch 
uitstel tot 15  december  2020 om hun werkge‑
versbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 
van  2020 te betalen. Ook werkgevers die niet ver‑
plicht werden te sluiten maar een ernstige negatieve 
impact van de crisis konden aantonen, konden dit 
uitstel aanvragen.

Aan getroffen zelfstandigen werd een betalingsuitstel 
van één jaar toegekend voor de voorlopige sociale bij‑
dragen voor 2020. Bovendien konden zelfstandigen in 
moeilijkheden ook een vermindering of een vrijstelling 
van die bijdragen krijgen.

Premies bij gedwongen sluiting of sterke 
omzetdaling

Naast het betalingsuitstel voor fiscale en parafiscale 
verplichtingen, dat voornamelijk door de federale 
overheid werd toegestaan, kenden de gewesten, die 
bevoegd zijn voor de steun aan bedrijven, andere vor‑
men van noodhulp toe om de druk op de kaspositie 
van ondernemingen te verminderen en hun solvabili‑
teit te verbeteren.

Zo kenden de gewesten een schadevergoeding toe 
aan een groot deel van de zelfstandigen en bedrijven 
die door de lockdowns werden getroffen. Voor  de 
zwaarst getroffen branches, zoals de horeca, de eve‑

nementen en het toerisme, 
werd vaak een bijzondere 
compensatie uitgewerkt. 
Hoewel sommige premies 
varieerden naargelang 
de grootte van de onder‑ 

nemingen of de duur van hun sluiting, hielden ze 
geen rechtstreeks verband met de vaste kosten, die 
van nature moeilijk terug te dringen zijn. In de loop 
der maanden werd de regionale steun evenwel ge‑
richter en adequater toegekend.

De overheid nam een 
reeks maatregelen om de 

liquiditeitspositie van bedrijven 
en zelfstandigen te versterken 



139NBB Verslag 2020 ¡ Begrotingsbeleid en overheidsfinanciën

In het Vlaams Gewest werden al snel forfaitaire pre‑
mies uitbetaald aan de ondernemingen die gedeelte‑
lijk of volledig moesten sluiten. Indien de activiteiten 
meer dan drie weken werden opgeschort, werd die 
premie aangevuld met een dagvergoeding. De steun 
werd geleidelijk uitgebreid tot de ondernemingen 
waarvan de inkomsten met minstens 60 % terugvie‑
len. De aanvankelijk forfaitaire bedragen werden ook 
vervangen door variabele premies, die overeenstem‑
den met een fractie (eerst 7,5 % en daarna 10 %) 
van de omzet die tijdens de overeenstemmende peri‑
ode van 2019 werd geboekt, met bepaalde maxima. 
Ook  in het Waals Gewest werden de premies eerst 
als forfaitaire bedragen uitgekeerd, naargelang van 
de situatie van de onderneming. In het derde kwar‑
taal beliep die vergoeding 30 % van de omzet van 
het voorgaande jaar, met maxima volgens het aantal 
werknemers. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zijn de COVID-19-premies 
voor de meeste branches 
forfaitair gebleven, met 
uitzondering van de hotel‑ 
en de evenementensector.

De federale overheid besliste overigens om de pre‑
mies en de steun die de verschillende gewesten naar 
aanleiding van de COVID-19-crisis toekenden, vrij te 
stellen van belastingheffing.

Fiscale maatregelen ter versterking van de 
solvabiliteit van bedrijven

Naast de liquiditeitsbevorderende mogelijkheden tot 
betalingsuitstel en de regionale steunmechanismen, 
waren ook meer structurele, solvabiliteitsversterkende 
maatregelen nodig om de ondernemingen en zelf‑
standigen die door de coronacrisis werden getrof‑
fen, te ondersteunen. Hiertoe werden verschillende 
initiatieven genomen in de vennootschaps‑ en de 
personenbelasting.

Aan zelfstandigen en vennootschappen werd de mo‑
gelijkheid geboden om voor het aanslagjaar 2020 een 
belastingvrije COVID-19-reserve aan te leggen, waar‑
door de verwachte verliezen voor het boekjaar 2020 
in mindering gebracht konden worden van het be‑
lastbaar resultaat van  2019. Door deze zogeheten 

’carry-backward’ betaalt 
de onderneming voor het 
aanslagjaar  2020 (inko‑
mensjaar 2019) minder be‑
lastingen, of kunnen reeds 
betaalde voorafbetalingen 

worden teruggevorderd. De van belasting vrijgestelde 
reserve wordt in mindering gebracht van de effec‑
tief geleden verliezen in  2020, waardoor enkel het 
resterende verlies kan worden overgedragen naar 

Er werden ook 
solvabiliteitsversterkende 
maatregelen genomen 
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volgende boekjaren. De aangelegde reserve voor het 
aanslagjaar 2020 was begrensd tot de winst van het 
boekjaar, met een maximum van € 20 miljoen. Verder 
werd ook een sanctie bepaald indien het bedrag van 
de aangelegde reserve meer dan 10 % hoger was dan 
de werkelijke verliezen van het boekjaar 2020.

Om de solvabiliteitspositie van de bedrijven op mid‑
dellange termijn te herstellen, werd in de vennoot‑
schapsbelasting ook in een wederopbouwreserve 
voorzien. Deze maatregel is erop gericht om toe‑
komstige winsten op een fiscaal voordelige manier 
in de onderneming te houden, en aldus het eigen 
vermogen sneller terug te brengen naar het pre‑
coronaniveau. Deze wederopbouwreserve kan enkel 
worden aangelegd voor de boekjaren die betrekking 
hebben op de aanslagjaren  2022  tot  2024, en het 
totale bedrag ervan is beperkt tot het bedrijfsver‑
lies van het boekjaar 2020, met een maximum van 
€ 20  miljoen. Aangezien de maatregel het eigen 
vermogen van de vennootschap beoogt te verster‑
ken, kunnen ondernemingen die een kapitaalver‑
mindering doorvoeren, eigen aandelen inkopen of 
dividenden uitkeren geen aanspraak maken op deze 
solvabiliteitsversterkende maatregel.

Om het productiepotentieel van bedrijven te vrijwaren 
en productieve investeringen aan te moedigen, werd 
bovendien beslist om voor kleine vennootschappen 
en eenmanszaken het basispercentage voor de inves‑
teringsaftrek tot het einde van het boekjaar 2022 tot 
25 % te verhogen. Bovendien werd de termijn voor 
de overdracht van de ongebruikte investeringsaf‑
trek tijdens deze periode ook verlengd tot de twee 
volgende aanslagjaren, in plaats van enkel tot het 
volgende aanslagjaar.

Om zwaar getroffen bedrijven te ondersteunen en 
om werkhervatting na tijdelijke werkloosheid te be‑
vorderen, werd bovendien beslist om de loonkosten 
voor de maanden juni, juli en augustus  2020 te 
milderen via een vrijstelling van doorstorting van be‑
drijfsvoorheffing. Voor elk 
van deze maanden werd 
50 % van de toename van 
de bedrijfsvoorheffing ten 
opzichte van mei  2020 
vrijgesteld. Om van deze vrijstelling te kunnen ge‑
nieten, moesten ondernemingen tussen maart en 
mei  2020 gedurende een ononderbroken periode 
van één maand gebruik hebben gemaakt van het 
stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Steun aan bepaalde bedrijfstakken

Bepaalde bedrijfstakken die bijzonder zwaar werden 
getroffen ontvingen specifieke steun. Zo nam de fede‑
rale overheid de betaling van de eindejaarspremie in 
de horeca op zich. Alle ondernemingen die verplicht 
moesten sluiten tijdens de tweede lockdown, en bij 
uitbreiding hun leveranciers die daarvan de gevolgen 
droegen, hadden recht op de terugbetaling van de 
werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal. Om 
enige financiële marge te creëren voor de horecasec‑
tor, werd het btw-tarief op restaurant- en catering‑
diensten en op de verkoop van niet‑alcoholische dran‑
ken tot eind 2020 verlaagd tot 6 %. De fiscale aftrek 
van de receptiekosten voor bedrijven en zelfstandigen 
werd tijdelijk opgetrokken tot 100 %.

Daarnaast heeft de NMBS federale steun gekregen die 
de verliezen als gevolg van het verminderde verkeer 
moet compenseren en een schadevergoeding als tegen‑
prestatie voor de ’Hello Belgium’‑pass waarmee twaalf 
treinritten werden aangeboden aan de bevolking. Ook 
Infrabel, de beheerder van het spoorwegnetwerk, en 
Skeyes, de luchtverkeersleider, ontvingen steun.

De gewesten en gemeenschappen hebben tal van 
gesubsidieerde instellingen, zoals de kinderdagverblij‑
ven, de dienstenchequebedrijven, de maatwerkbedrij‑
ven en de cultuursector, gedeeltelijk gecompenseerd 
voor de daling van hun eigen inkomsten, boven de 
subsidies die ze al kregen en die gehandhaafd bleven. 
Ook de gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen 
werden geholpen.

Leningen, participaties en overheidsgaranties

Op initiatief van zowel de federale overheid als de ge‑
westen werden diverse overheidsgarantieregelingen 
ingevoerd of uitgebreid om de toegang tot krediet te 
vergemakkelijken voor ondernemingen die door de 
crisis werden getroffen. De meest in het oog sprin‑
gende maatregel in dat verband, opgenomen in het 

akkoord dat de financiële 
sector en de federale re‑
gering op 23  maart  2020 
sloten, betreft het over‑
heidsgarantiemechanisme 

waarvoor nieuwe kredieten en bankkredietlijnen on‑
der bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. 
Het wordt toegelicht in paragraaf  5.1  van dit deel 
van het Verslag. Daarnaast heeft de federale regering 
ook ingegrepen om bepaalde bedrijven rechtstreekser 

Er werden diverse 
overheidsgarantieregelingen 

ingevoerd of uitgebreid 
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te ondersteunen. Dat   was met name het geval in 
de luchtvaartsector, waar de Federale Participatie- 
en Investeringsmaatschappij  leningen toestond aan 
Brussels Airlines en afhandelaar Aviapartner.

De gewesten hebben hun garantieregelingen met 
ongeveer € 2  miljard opgetrokken. In het Vlaams 
Gewest werden kredieten voor een totaalbedrag van 
minstens € 400  miljoen effectief gewaarborgd door 
de overheid om de ondernemingen te helpen de crisis 
te overleven. De Participatiemaatschappij Vlaanderen 
heeft bovendien voor zowat € 150 miljoen achterge‑
stelde leningen toegekend aan ruim 350  onderne‑
mingen. Daarnaast werden in de andere gewesten 
diverse instrumenten van overheidsfinanciering inge‑
voerd of versterkt. Zo lanceerde de Brusselse overheid 
de ’recover’‑lening voor micro‑ondernemingen. In het 
Waals Gewest kunnen zelfstandigen en kleine onder‑
nemingen hun kas aanvullen door gebruik te maken 
van de ’ricochet’-lening, een hybride regeling waar‑
bij een bankkrediet dat voor 75 % is gewaarborgd 
gecombineerd wordt met een aanvullend renteloos 
overheidskrediet.

Tot slot besloten Vlaanderen en Wallonië om de mo‑
daliteiten uit te breiden van hun bestaande initiatieven 
om spaargeld te mobiliseren, met name respectievelijk 
de ’win-winlening’ en de ’prêt coup de pouce’, en 
voerde het Brussels Gewest een gelijkaardig mecha‑
nisme in, de zogenaamde ’proxilening’. Het principe 
is telkens de financiering van ondernemers door hun 
omgeving aan te moedigen, door middel van een 
belastingkrediet voor de kredietgevers in combinatie 
met een gedeeltelijke gewestelijke garantie op de 
geleende bedragen.

Voor de begroting worden de overheidsgaranties 
in principe als voorwaardelijke verplichtingen be‑
schouwd, die slechts uitgaven inhouden ten belope 
van de bedragen die uiteindelijk betaald moeten 
worden om de wanbetalingen te dekken. De kre‑
dietverleningen en participaties worden dan weer 
als zuiver financiële transacties beschouwd indien de 
voorwaarden ervan in overeenstemming zijn met de 
marktpraktijken. In dat geval zijn ze neutraal voor het 
financieringssaldo van de overheid, maar hebben ze 
niettemin een weerslag op de brutoschuld.

© Brussels Airlines
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De overheidsschuld nam fors toe

Nadat de schuldgraad van de overheid tussen 2014 
en  2019 langzaam was teruggelopen, liep hij 
in  2020 fors op, met 17  procentpunt, tot 115,1 % 
bbp. Zo een hoge schuldgraad werd al ruim twintig 
jaar niet meer opgetekend, al blijft hij onder de piek 
van 134,9 % bbp uit 1993. Eind 2020 vertegenwoor‑
digde de federale overheidsschuld 80,9 % van de 
totale overheidsschuld. Het aandeel van de andere 
overheidsniveaus nam in de loop van het jaar met 
ongeveer 1 procentpunt toe.

Sinds  2014, toen de overheidsschuldencrisis in het 
eurogebied op haar einde liep, was het profiel 
van de Belgische schuldgraad gelijkaardig aan dat 
van de gemiddelde schuldgraad in het eurogebied. 
De  stijging in  2020 was evenwel sterker in België, 
waar de daling gedurende de vijf voorgaande jaren 
ook iets minder sterk was. Hierdoor blijft het peil 

van de overheidsschuld in België dus ver boven het 
gemiddelde van het eurogebied, ten belope van 
13,4 procentpunt bbp.

De recordtoename van de overheidsschuldgraad 
in  2020 is nagenoeg volledig toe te schrijven aan 
de coronacrisis. In de eerste plaats heeft de forse 
krimp van het bbp het gunstige effect van de ex‑
treem lage rentevoeten meer dan geneutraliseerd, 
waardoor de bijdrage van het verschil tussen de 
impliciete rente op de schuld en de nominale bbp‑
groei aanzienlijk was (+7,9 procentpunt). Bovendien 
deed ook het primair tekort, dat 8,1 % bbp beliep, 
de schuld fors toenemen.

Ook de exogene factoren hebben de schuld doen 
stijgen, ten belope van 0,9  procentpunt. Ze vloei‑
den met name voort uit de participaties die de 
overheden in 2020 namen in bedrijven, de leningen 
die ze aan bedrijven verstrekten en het uitstel van 
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De kostprijs van de gezondheidscrisis en de recessie joegen de schuldgraad fors de hoogte in
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de betaling van bijdragen en belastingen van 2020 
naar 2021. De boekhoudkundige correcties voor de 
registratie van de emissiepremies voor schuldbewij‑
zen werkten daarentegen in de tegenovergestelde 
richting. Het Federaal Agentschap van de Schuld 
heeft immers veel schuldbewijzen boven pari uitge‑
geven, in het bijzonder voor de emissies tegen een 
negatieve rente. Aangezien negatieve coupons niet 
mogelijk zijn, kan een negatief tarief alleen worden 
verkregen door de effecten uit te geven tegen een 
waarde die hoger is dan de nominale waarde ervan, 
waardoor de investeerder op de vervaldag een lager 
bedrag terugkrijgt dan zijn initiële investering. In 
het jaar van de uitgifte drukken die emissiepremies 
de schuld. Tijdens de daaropvolgende jaren, tot de 
vervaldag van de effecten, wordt die impact even‑
wel tenietgedaan door een opwaarts effect op de 
schuldgraad.

Ondanks de toename van de 
schuld liepen de rentelasten 
verder terug dankzij uitzonderlijke 
financieringsvoorwaarden

De neerwaartse tendens van de rentelasten hield 
in 2020 aan. In vergelijking met 2019 vertegenwoor‑
digt die daling een besparing van bijna € 700  mil‑
joen voor de gezamenlijke overheid. Ze  is opnieuw 
toe te schrijven aan de afname van de  impliciete 
rente, die het opwaartse effect van de schuldgraad 
neutraliseerde.

Als gevolg van de daling van de rentetarieven en 
de daaropvolgende stabilisatie op een laag peil, kon 
de schuld worden geherfinancierd met uitgiften te‑
gen een lagere rente dan die op de effecten die op 
vervaldag kwamen. In  2020 konden de overheden 
opnieuw gebruikmaken van extreem gunstige finan‑
cieringsvoorwaarden, aangezien de rente op lineaire 

Grafiek  44

De daling van de impliciete rente deed de rentelasten verder afnemen
(in %, tenzij anders vermeld)
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obligaties (OLO’s) op tien jaar daalde van 0 % in ja‑
nuari tot –0,4 % in december. Ondanks een tijdelijke 
lichte stijging aan het begin van de crisis, toen er 
spanningen waren op de financiële markten, kwam 
die rente over het hele jaar beschouwd op gemiddeld 
–0,1 % uit. De federale overheid werd aldus vergoed 
voor verschillende emissies van langlopende effecten, 
in het bijzonder in de tweede jaarhelft. De gemiddelde 
rentevoeten op schatkistcertificaten op drie maanden 
en op een jaar bleven dicht bij de niveaus die in 2019 
werden opgetekend, namelijk ongeveer –0,6 %.

Tenzij de marktrentes onverwachts en fors stijgen, 
zullen de rentelasten naar verwachting verder dalen 
in  2021  en  2022. De OLO’s die in de loop van die 
twee jaar op vervaldag zullen komen, werden im‑
mers uitgegeven met gemiddelde rentevoeten tussen 
3 en 4 %. Nadien zullen de herfinancieringswinsten 
afnemen, aangezien de effecten die dan op verval‑
dag zullen komen tegen relatief lage rentevoeten 
werden uitgegeven.

Om de steunmaatregelen 
te financieren werden de 
brutofinancieringsbehoeften naar 
boven bijgesteld

Begin 2020, vóór de uitbraak van de coronacrisis, ging 
het financieringsplan van het Federaal Agentschap 
van de Schuld uit van een brutofinancieringsbehoefte 
van ongeveer € 31  miljard voor dat jaar, met inbe‑
grip van de herfinanciering van ongeveer € 19  mil‑
jard aan OLO’s die op vervaldag kwamen. Om aan 
die financieringsbehoeften te voldoen, werden voor 
€ 30  miljard aan OLO-emissies gepland. Uiteindelijk 
was meer dan € 20  miljard extra nodig, als gevolg 
van de weerslag van de crisis op de begroting en de 
talrijke steunmaatregelen.

Op federaal niveau beliepen de financieringsbehoef‑
ten in totaal bijgevolg € 52,6 miljard. Zoals voorzien 
was in het initiële plan, werden ze voornamelijk 
gedekt door OLO-uitgiften, voor een bedrag van 
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Het door de Bank aangehouden deel van de overheidsschuld neemt sinds 2015 toe
(uitsplitsing van de schuld naargelang van de houder 1, in %)
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€ 44,5  miljard. Daarnaast stortte de EC een eerste 
schijf van € 2  miljard (van het begrote totaalbedrag 
van € 7,8 miljard) van de lening die ze de Belgische 
overheden toekende binnen het programma voor 
tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in nood‑
situaties te beperken (SURE).

Op de secundaire markt neemt het aandeel van 
de door de Bank aangehouden schuld sinds  2015 
gestaag toe onder invloed van de programma’s 
voor de aankoop van effecten van het Eurosysteem. 
Terwijl dat percentage in  2014 minder dan 2 % 
van de uitstaande schuld vertegenwoordigde, steeg 
het in  2020 tot 14,8 %. Het aandeel dat door 
andere Belgische ingezetenen wordt aangehouden 
is in dezelfde mate geslonken. Meer dan de helft 
van de Belgische overheidsschuld is in handen van 
niet‑ingezetenen.

De looptijd van de schuld bleef stabiel

De schuld die in  2020 werd uitgegeven door het 
Federaal Agentschap van de Schuld had een initiële 
looptijd van dertien jaar en zeven maanden en een ge‑
middelde rentevoet van 0,04 %, dat is de laagste ge‑
middelde emissierentevoet ooit. Er werden opnieuw 
zeer langlopende leningen uitgegeven, waarvan een 
aantal effecten in 2066 op vervaldag zullen komen.

De resterende looptijd van de totale federale schuld 
bleef stabiel in  2020. Aan het einde van het jaar 
beliep hij, net als eind  2019, negen jaar en negen 
maanden. De sterke toename van de financierings‑
behoeften in vergelijking met wat werd verwacht 
vóór de crisis bracht dus geen verandering in de 
strategie van het schuldbeheer van de federale over‑
heid. Die lange looptijd beperkt de risico’s verbonden 
aan de brutofinancieringsbehoeften, die substantieel 
kunnen zijn in landen met een hoge overheidsschuld 
zoals België.

Grafiek  46

De looptijd van de federale schuld stabiliseerde zich, terwijl de gemiddelde rente op de nieuwe 
uitgiften verder daalde
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Grafiek  47

De verslechtering van het nominaal financieringstekort zal de komende jaren slechts gedeeltelijk 
verdwijnen
(in % bbp)

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

20
20

 r

20
21

 r

20
22

 r

20
23

 r

Zonder COVID-19 2Nominaal financieringssaldo 1

  
Bronnen : INR, NBB.
1 In vergelijking met de vooruitzichten van de Bank van december 2020 is de raming van het financieringstekort van de overheid voor 2020 

herzien van 10,6 naar 10,1 % bbp, maar de vooruitzichten voor de periode 2021-2023 bleven nagenoeg onveranderd.
2 De situatie zonder COVID-19 werd ingeschat op basis van de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2019, 

gecorrigeerd voor het verschil tussen de realisatie en de raming voor 2019.

4.4 Na de crisis zullen maatregelen nodig zijn 
om de houdbaarheid van de Belgische 
overheidsfinanciën te waarborgen

De verwachte persistente 
terugval van het bbp leidt tot een 
blijvende verslechtering van de 
overheidsfinanciën

Reeds vóór de uitbraak van de COVID-19-crisis waren 
de Belgische overheidsfinanciën nog ver verwijderd 
van een structureel evenwicht. In dat verband beklem‑
toonde de EC in november 2019 bij haar evaluatie van 

het Belgisch ontwerpbegrotingsplan voor 2020 dat de 
gunstige economische omstandigheden van de afge‑
lopen jaren onvoldoende werden aangegrepen om de 
overheidsfinanciën gezond te maken. In combinatie 
met het hoge schuldniveau tast het structureel on‑
evenwicht het vermogen aan om economische schok‑
ken en marktdruk op te vangen. De coronacrisis heeft 
alleszins overduidelijk aangetoond dat het belangrijk 
is over begrotingsmarges te kunnen beschikken.
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Grafiek  48

De sociale uitkeringen nemen de komende decennia sterk toe
(in % bbp)

20
19

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

20
55

20
60

20
65

20
70

24

25

26

27

28

29

30

31

SCvV-verslag 2019 SCvV-verslag 2020

  
Bronnen : SCvV, NBB.

Ondanks de slechte uitgangspositie hebben de overhe‑
den gepast gereageerd op de uitzonderlijke omstandig‑
heden door massaal, gericht en snel in te grijpen om 
de economie te ondersteunen, met een forse toename 
van het nominaal financieringstekort tot gevolg.

Vanaf 2021 zou het begrotingstekort volgens de voor‑
uitzichten van de Bank van december 2020 weliswaar 
afnemen, tot bijna 6 % bbp, maar dit is nog steeds 
aanzienlijk groter dan de inschatting van vóór de uit‑
braak van de crisis. Dat verschil is grotendeels te wijten 
aan het slechts gedeeltelijke herstel van het bbp, dat 
tegen 2023 zowat 3 % onder het niveau zou blijven dat 
zonder COVID‑19‑crisis werd verwacht. Het tekort zou 
zich voor drie kwart situeren bij de federale overheid en 
de sociale zekerheid, en voor een kwart bij de gemeen‑
schappen en gewesten, terwijl het financieringssaldo 
van de lokale overheid nagenoeg in evenwicht zou 
blijven. De schuldratio zou eveneens sterk verslechteren 
en stijgen in de richting van 120 % bbp, wat ongeveer 
20 procentpunt bbp hoger is dan vóór de crisis.

Er moet bovendien rekening worden gehouden met 
de impact van de vergrijzing van de bevolking, die de 
komende twee decennia op de overheidsfinanciën zal 
blijven wegen en die door deze crisis zelfs nog versterkt 
wordt. De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) 

verwacht momenteel dat, bij ongewijzigd beleid, de 
sociale uitkeringen in 2045 5,1 % bbp hoger zullen lig‑
gen dan in 2019. Die verwachte stijging valt aanzienlijk 
groter uit dan de raming van de toename over dezelfde 
periode in het SCvV-verslag van 2019, die 3,6 % bbp 
beliep. Meer dan de helft van het verschil is toe te 
schrijven aan de impact van de COVID-19-crisis, voor‑
namelijk als gevolg van de daarmee gepaard gaande 
persistent lagere inschatting van het bbp. Daarnaast 
spelen ook de opwaartse herziening van het aantal 
personen met een invaliditeitsuitkering en, in beperkte 
mate, de neerwaartse herziening van de hypothese 
over het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in de 
demografische vooruitzichten, een rol. De komende ja‑
ren zouden de vergrijzingskosten de overheidsuitgaven 
jaarlijks met gemiddeld 0,2 procentpunt bbp opvoeren, 
onder impuls van hogere pensioenen en uitgaven voor 
gezondheidszorg.

Het verloop van de overheidsfinanciën tijdens de ko‑
mende jaren is moeilijk voorspelbaar, aangezien de 
macro‑economische vooruitzichten gepaard gaan met 
een grote mate van onzekerheid. Daarom is het zinvol 
te simuleren hoe de overheidsfinanciën zich bij on‑
gewijzigd beleid volgens verschillende scenario’s voor 
het bbp-verloop, ceteris paribus, tot 2030  zouden 
ontwikkelen. In een basis scenario verloopt het bbp 
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Grafiek  49

Het economisch herstel na de crisis bepaalt in belangrijke mate de risico’s voor de houdbaarheid 
van de overheidsschuld 1, 2

(in % bbp)
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Bronnen : INR, SCvV, NBB.
1 Het basisscenario is gebaseerd op de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2020, waarvan de projectieperiode 

loopt tot 2023. Voor de periode 2024-2030 gaat de simulatie uit van het in 2023 bereikte primair saldo, en wordt gebruikgemaakt van 
de vergrijzingskosten en de hypothesen inzake het bbp-verloop uit het SCvV-verslag van juli 2020. Verder werd ervan uitgegaan dat de 
impliciete rentevoet op de overheidsschuld na 2023 stabiel blijft op 1,3 % en er geen exogene factoren het verloop van de schuldgraad 
beïnvloeden. In de alternatieve scenario’s wordt het bbp verhoogd of verlaagd met 1,5 % in 2021, met 2,5 % in 2022 en met 3 % in 
2023; de impact op de overheidsfinanciën wordt geraamd door toepassing van een semi-elasticiteit van 0,62.

2 In vergelijking met de vooruitzichten van de Bank van december 2020 is de raming van het financieringstekort van de overheid voor 2020 
herzien van 10,6 naar 10,1 % bbp, maar de vooruitzichten voor de periode 2021-2023 bleven nagenoeg onveranderd.

tot 2023 zoals verwacht in de ramingen van de Bank 
van december  2020. In  een optimistisch scenario ligt 
het bbp in 2023 3 % hoger dan in het basisscenario, 
waardoor het zou uitkomen in de buurt van wat zonder 
de COVID‑19‑crisis werd verwacht. In een pessimistisch 
scenario blijft het bbp nog 3 % onder het niveau van 
het basisscenario. In alle scenario’s wordt verondersteld 
dat vanaf 2024 het bbp groeit zoals vooropgesteld in 
het recentste SCvV-verslag (dat is met gemiddeld 1,3 % 
per jaar), het primair tekort in procenten bbp jaarlijks 
toeneemt met de vergrijzingskosten en de impliciete 
rente op de overheidsschuld op 1,3 % stagneert.

In het basisscenario loopt het financieringstekort 
na 2023 op, tot ongeveer 7 % bbp, onder invloed van 
gestaag toenemende vergrijzingskosten. Met dergelijke 
tekorten stijgt de schuldgraad jaarlijks met ruim 2,5 % 
bbp, tot vrijwel 140 % bbp in 2030. In het optimis‑
tische scenario daalt het tekort tot 4 % in  2023  om 

nadien opnieuw gestaag toe te nemen. Ook dan blijft 
de schuldgraad geleidelijk oplopen, tot 120 % bbp in 
2030. In het pessimistisch scenario, ten slotte, daalt het 
tekort niet onder de 7 % bbp en verslechtert het tot 
meer dan 9 % bbp in 2030. De schuldgraad ontspoort 
dan snel in de richting van 160 % bbp, een niveau dat 
onhoudbaar wordt geacht.

De simulatie‑oefening toont aan dat ook in het ba‑
sisscenario een belangrijke consolidatie-inspanning 
nodig is om de schuldgraad te stabiliseren en vervol‑
gens op een neerwaarts pad te brengen. De huidige 
uiterst gunstige rente-groeidynamiek, die – indien 
ze aanhoudt – de schuldgraad na 2023 jaarlijks met 
ongeveer twee procentpunt zou verlichten, volstaat 
hoegenaamd niet om de opwaartse impact van het 
primair begrotingstekort op de schuldgraad te com‑
penseren. Zelfs in het optimistische scenario, dat 
aansluit bij een macro-economische omgeving zoals 
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verwacht vóór de coronacrisis, zijn consolidatie-
maatregelen noodzakelijk om de schuld opnieuw op 
een neerwaarts pad te brengen en aldus de risico’s 
met betrekking tot de houdbaarheid van de over‑
heidsschuld te beperken.

Een plan om de Belgische 
overheidsfinanciën stapsgewijs  
terug gezond te maken is van 
essentieel belang

De vooruitzichten geven duidelijk aan dat de impact 
van de coronacrisis de houdbaarheid van de Belgische 
overheidsfinanciën onder druk zet. Op termijn, zodra de 
economische bedrijvigheid volledig hersteld is en de ge‑
zondheidscrisis voorbij is, zal de schuldgraad noodzake‑
lijkerwijs moeten worden teruggedrongen om de houd‑
baarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen.

Hierbij is het aangewezen dat een stappenplan wordt 
opgesteld om het tekort gradueel te beperken, zodat 
de overheidsschuld niet langer zou oplopen en vervol‑
gens terug zou afnemen. De optimale timing hiervoor 
is in belangrijke mate afhankelijk van het verdere ver‑
loop van de gezondheids‑
crisis en de sterkte van het 
economisch herstel.

Bij de consolidatie moet het 
Europese begrotingskader, eens dit terug geactiveerd 
wordt, de leidraad zijn. Die regelgeving moet worden 
ondersteund door sterke en efficiënte nationale be‑
grotingskaders. Uit een analyse van de belangrijkste 
onderdelen van het Belgische begrotingskader blijkt 
dat dit een aantal sterke punten vertoont maar ook 
op een aantal punten verbeterd kan worden 1.

De overheid beschikt over twee hefbomen om het finan‑
cieringstekort te verminderen, namelijk de ontvangsten 
en de primaire uitgaven, bij voorkeur ondersteund door 
een groeibevorderend beleid. Aan de ontvangstenzijde 
zijn er amper marges, gelet op de reeds zware hef‑
fingsdruk. De consolidatie zal dus in belangrijke mate 
gericht moeten zijn op de primaire uitgaven. De af‑
gelopen twintig jaar zijn de overheidsuitgaven over 
het algemeen sterker gestegen dan het nominaal bbp. 
Daardoor waren de overheidsuitgaven al hoog vóór de 

1 Voor meer details zie Bisciari P., H. Godefroid, W. Melyn, 
R. Schoonackers, P. Stinglhamber en L. Van Meensel (2020), 
’Belgium’s fiscal framework : what is good and what could be 
better ?’, NBB, Economic�Review, december.

gezondheidscrisis. In 2019 beliepen ze in België 52,1 % 
bbp, tegen gemiddeld 47,1 % in het eurogebied ; bin‑
nen het eurogebied lag dat percentage enkel nog ho‑
ger in Frankrijk en Finland. Vooral de uitgaven voor de 
algemene dienstverlening, voor economische zaken en 
voor onderwijs zijn relatief omvangrijk in België. De 
overheidsinvesteringen blijven daarentegen structureel 
beperkt. Uitgedrukt in procenten bbp is de kapitaalvoor‑
raad van de overheid zelfs al jarenlang aan het dalen.

Een hoog uitgavenniveau is echter niet noodzakelijk 
doeltreffend. Uit een voorgaande analyse van de Bank 
blijkt dat de Belgische overheid veeleer gemiddeld 
presteert qua efficiëntie 2. Volgehouden inspanningen 
om de kosten te beheersen en de overheidsprestaties 
te verbeteren moeten daarom centraal staan in het 
begrotingsbeleid. Op alle beleidsniveaus moet een zo 
efficiënt mogelijk overheidsapparaat de hoofddoel‑
stelling zijn om de toekomstige uitdagingen het hoofd 
te kunnen bieden. Bovendien zal het verloop van 
de belangrijkste categorie binnen de uitgaven, met 
name de sociale uitkeringen, onder controle moeten 
worden gehouden, gezien de forse opwaartse druk 
als gevolg van de vergrijzing.

Om na de coronacrisis de 
noodzakelijke consolida‑
tie te kunnen realiseren is 
de inzet van en de goede 
samenwerking tussen alle 

niveaus van de Belgische overheid vereist. Hoewel 
er hiervoor een gedetailleerd wettelijk kader bestaat, 
functioneert die coördinatie niet naar behoren. De ver‑
schillende overheden zijn er de voorbije jaren immers 
niet in geslaagd een samenwerkingsakkoord af te slui‑
ten over bindende begrotingsdoelstellingen voor de 
gezamenlijke overheid en een verdeling ervan over de 
verschillende beleidsniveaus. Een dergelijk akkoord zou 
klaarheid scheppen over ieders verantwoordelijkheid 
en een onafhankelijke monitoring door de afdeling 
’Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge 
Raad van Financiën mogelijk maken. Het is belangrijk 
dat alle overheidsniveaus hun bijdrage leveren aan de 
begrotingsconsolidatie en dat die inspanningen geëva‑
lueerd kunnen worden. Om de houdbaarheid van de 
Belgische overheidsfinanciën te kunnen waarborgen, 
zullen alle overheden immers de nodige begrotings‑
discipline aan de dag moeten leggen.

2 Voor meer details zie Cornille D., P. Stinglhamber en 
L. Van Meensel (2017), ’De efficiëntie van de Belgische overheid’, 
NBB, Economisch�Tijdschrift, juni.

Het Belgische begrotingskader  
kan op een aantal punten 

worden verbeterd

http://www.nbb.be/nl/artikels/het-belgische-begrotingskader-wat-goed-en-wat-kan-beter-0
http://www.nbb.be/nl/artikels/het-belgische-begrotingskader-wat-goed-en-wat-kan-beter-0
http://www.nbb.be/nl/artikels/de-efficientie-van-de-belgische-overheid
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Grafiek  50

De primaire uitgaven - die al hoog waren vóór de pandemie - bereikten een recordhoogte en zullen 
de komende jaren waarschijnlijk hoog blijven 1
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Bronnen : EC, INR, NBB.
1 In vergelijking met de vooruitzichten van de Bank van december 2020 werd de raming van de primaire uitgaven voor 2020 neerwaarts 

herzien van 59,1 tot 58,8 % bbp, maar de vooruitzichten voor de periode 2021-2023 bleven nagenoeg onveranderd.

Overheidsfinanciën : geen welvaart zonder 
houdbaarheid, zelfs bij negatieve rentes

Veel overheden kunnen momenteel aanzienlijke bedragen lenen tegen negatieve rentevoeten. Dat doet 
de vraag rijzen of het nog nodig is zich zorgen te maken over het huidige of toekomstige niveau van de 
overheidsschuld. De huidige rentevoeten bieden de overheid weliswaar de gewenste manoeuvreerruimte 
om schokken zoals de COVID-19-crisis op te vangen, maar die omstandigheden blijven niet eeuwig 
duren. Ze zijn evenmin een vrijbrief om achteloos geld uit te geven, want overheden moeten, ongeacht 
het rentepeil, solvabel zijn.

De budgettaire beperking van de overheid en houdbaarheid van de schuld

Net als de gezinnen en de bedrijven, moeten de overheden hun inkomsten en uitgaven in evenwicht 
houden. Dat evenwicht moet niet op elk moment worden bereikt. Een deel van de uitgaven kan immers 
worden gefinancierd met leningen, indien economische actoren met een overschot bereid zijn leningen 
te verstrekken.

KADER 4

u
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Schuldaccumulatie door de overheid kan nuttig zijn voor de maatschappij. Zo maakt ze het bij een 
economische of financiële schok mogelijk om de inkomensverliezen van de economische actoren te 
spreiden in de tijd, door gebruik te maken van belastingen en overdrachten. Omgekeerd zouden 
periodes van hoogconjunctuur moeten worden benut om de schuld af te bouwen. Die symmetrie 
wordt in de praktijk evenwel te zelden waargenomen. De overheidsschuld doet overigens niet 
alleen dienst als macro-economische schokdemper, ze kan ook een deel van de productieve 
overheidsuitgaven financieren (zoals voor infrastructuur), voor zover de verwachte baten hoger zijn 
dan de leningskosten.

Hoewel overheidsschuld economisch en maatschappelijk wenselijk kan zijn, mogen bepaalde grenzen 
niet worden overschreden. De goede werking van het financiële systeem berust immers op het 
vertrouwen van de kredietgever in het vermogen van de kredietnemer om zijn verplichtingen na te 
komen, met andere woorden in zijn solvabiliteit. Voor de overheden impliceert solvabiliteit dat ze in 
staat zijn hun huidige en toekomstige financiële verplichtingen na te komen, zonder dat ze daarvoor 
economisch nefaste of maatschappelijk onhoudbare beleidsmaatregelen moeten nemen. Indien ze 
daar niet toe in staat zijn, zouden de kredietgevers onoverkomelijke risicopremies aanrekenen of 
zelfs hun kredietverlening stopzetten. Er bestaat dus een bovengrens aan de schuld, een omslagpunt 
waarboven de belofte van de regering dat ze de interesten en hoofdsom kan betalen niet langer 
geloofwaardig is.

De houdbaarheid van de overheidsschuld wordt beoordeeld op basis van economische vooruitzichten, 
met inbegrip van de budgettaire implicaties van belangrijke tendensen als de vergrijzing van de bevolking 
en de klimaatopwarming, die zwaar doorwegen in de geloofwaardigheid van de verbintenissen van 
de overheid. Die beoordeling hangt samen met grote onzekerheden en hypothesen die voortdurend 
opnieuw geëvalueerd moeten worden.1 De verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp is een 
vaak gebruikte indicator bij analyses van de houdbaarheid. Een overheidsobligatie kan immers worden 
beschouwd als het recht voor de houder ervan op een deel van de overheidsinkomsten, en het bbp, dat 
de maatstaf is voor het geheel aan inkomsten in de economie, is een betrouwbare benadering van de 
potentiële belastinggrondslag van een land. Uiteindelijk mag de schuld niet oneindig sneller oplopen dan 
de ultieme ’garantie’ ervan.

Het belang van houdbare overheidsfinanciën

Geen enkele overheid die herhaaldelijk haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen heeft de welvaart 
van haar bevolking op lange termijn kunnen waarborgen. Zodra de bovengrens van de overheidsschuld 
overschreden is, lopen de kredietgevers onmiddellijk gevaar op wanbetaling en komt de toegang tot nieuwe 
kredieten in gevaar. In die situatie beschikt de overheid alleen nog over economisch en maatschappelijk 
dure opties, zoals officiële financiering – bijvoorbeeld via het Europees stabiliteitsmechanisme of het 
IMF – waaraan een afbetalingsplan is verbonden om de toekomstige houdbaarheid van de schuld te 
waarborgen, een gehele of gedeeltelijke wanbetaling of een geleidelijke ontwaarding via inflatie. In elk 
geval ondermijnt het vooruitzicht op wanbetaling of een snel oplopende inflatie de reputatie van het 
overheidspapier als risicoloos actief, waardoor het referentiepunt bij uitstek wegvalt voor de bepaling 

1 Een operationeel kader op basis waarvan een inschatting kan worden gemaakt van de houdbaarheid van de overheidsschuld 
werd uitgewerkt in Debrun X., M. Jarmuzek en A. Shabunina (2020), ’Public debt : Safe at any speed ?’, NBB, Economic Review, 
september.

u

http://www.nbb.be/nl/artikels/de-overheidsschuld-veilig-bij-elk-groeitempo
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van de risicopremies en bijgevolg voor de spaar- en investeringsbeslissingen van de ondernemingen en 
particulieren. Daarom vloeit daaruit doorgaans een massale vernietiging voort van rijkdom, de implosie 
van de financiële sector, de stopzetting van de investeringen en uiteindelijk banenverlies dat de meest 
kwetsbaren verhoudingsgewijs vaak het hardst treft.

Wie is verantwoordelijk voor de houdbaarheid ?

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is de verantwoordelijkheid van de regering. Zij moet 
beslissingen nemen die ervoor zorgen dat de schuldgraad op lange termijn niet fors stijgt. Sommigen 
menen echter dat ook de centrale bank een houdbare schuldgraad zou kunnen garanderen. Dat verloopt 
echter altijd via de inflatie, die snel oncontroleerbaar kan worden als er niet omzichtig mee wordt 
omgesprongen.

Toch zijn de centrale banken, in een ongekende context waarbij de inflatie al jaren onder de 
officiële doelstellingen blijft, rechtstreekser tussengekomen op de financiële markten, door aankopen 
van overheidspapier die de financieringskosten voor de overheden terugdringen. In  2020 werd die 
begrotingsruimte grotendeels gebruikt om de schok van de COVID-19-crisis op te vangen. Tegelijkertijd 
heeft de ongekende noodzaak om massaal gebruik te maken van zowel het monetair als het budgettair 
beleid om de economie te stabiliseren, de eventuele bezorgdheden afgezwakt over de houdbaarheid van 
de (nochtans zeer hoge) overheidsschuld.

Die uitzonderlijke omstandigheden veranderen evenwel niets aan de verdeling van de verantwoor‑
delijkheden tussen de overheid en de centrale bank wat de macro-economische stabiliteit betreft. 
De  houdbaarheid van de schuld is een exclusieve taak voor de overheden, terwijl de vrijwaring van 
de koopkracht van het geld enkel de verantwoordelijkheid is van de centrale banken. Die rolverdeling 
tussen het monetaire en het begrotingsbeleid heeft haar nut bewezen en blijft de beste garantie tegen 
een terugkeer van de macro-economische en financiële instabiliteit van de jaren 1970 en 1980 en die 
sommige opkomende economieën blijft achtervolgen.

u
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Hoe kan de houdbaarheid worden gevrijwaard ?

Om de schuldontwikkeling te beheersen, moet de overheid het begrotingssaldo onder controle houden, 
bij elk rentepeil. Dat is minder moeilijk wanneer het bbp snel groeit en de rentevoeten laag zijn. Meer 
specifiek kan de overheid, als de bbp-groei groter is dan de rentevoet – zoals al enige tijd het geval 
is – een deel van de rentelasten betalen met extra leningen zonder een explosie van de schuldquote te 
moeten vrezen. Wanneer de rentevoet daarentegen hoger is dan de bbp-groei, kan de schuldratio pas 
worden gestabiliseerd als een voldoende groot deel van de rentelasten met inkomsten wordt gedekt (en 
er dus primaire overschotten worden geboekt).

Hoewel de huidige financieringsvoorwaarden de overheid in staat stellen om zonder stress de 
uitzonderlijke middelen in te zetten die nodig zijn om de coronacrisis te bedwingen, zou het 
onvoorzichtig zijn om voor het begrotingsbeleid en schuldbeheer uit te gaan van de hypothese dat 
die voorwaarden eeuwig zullen blijven duren. De geschiedenis leert dat de situatie plots kan keren 
en dat lage rentetarieven, zelfs als ze lang aanhouden, geen enkele bescherming bieden tegen 
schuldencrisissen.1

Uiteindelijk is het beheersen van de overheidsschuld een uitdaging die vergelijkbaar is met die van het 
beperken van de opwarming van de aarde. In beide gevallen leidt nalatigheid tot zeer zware gevolgen 
voor de toekomstige generaties en stelt ze de samenleving bij overschrijding van de omslagpunten 
bloot aan catastrofale gevolgen. En in beide gevallen moeten die risico’s vandaag al op een robuuste en 
duurzame manier worden ingeperkt.

1 Zie Mauro P. en J. Zhou (2020), ’r minus g negative: Can We Sleep More Soundly ?’, IMF�Working�Paper 20/52.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/03/13/r-minus-g-negative-Can-We-Sleep-More-Soundly-49068
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5.1 De financiële sector hielp de bedrijven 
en gezinnen ondersteunen

Niet alleen het monetaire en budgettaire beleid, maar 
ook de financiële instellingen hebben de economie 
sinds de uitbraak van de coronacrisis ondersteund. 
Ze werden daarbij geholpen door de maatregelen die 
de prudentiële autoriteiten en de regeringen namen 
om hun manoeuvreerruimte te vergroten.

Meer fundamenteel kon de financiële sector die onder‑
steunende rol spelen door zijn robuuste positie bij aan‑
vang van de crisis, met name wat betreft zijn  solvabiliteit. 
Dankzij de inspanningen die de banken sinds de globale 
financiële crisis van 2008 hebben geleverd, lagen ze dit 
keer niet aan de basis van de economische crisis, maar 
ze zouden daarentegen een belangrijke hefboom moe‑
ten zijn om de crisis aan te pakken en te bedwingen.

Het uitstel van betaling en de 
garantieregelingen voor leningen 
hielpen de economische actoren 
die tijdelijk onder druk stonden te 
ondersteunen

Om de financiering van de gezinnen, zelfstandigen en 
bedrijven te vrijwaren, sloten de financiële sector en 
de federale regering eind maart een akkoord dat uit 
twee delen bestaat.

Het eerste onderdeel betreft de invoering van een 
federale garantieregeling waarmee tot € 50  miljard 
aan nieuwe kortlopende kredieten aan onderne‑
mingen kunnen worden 
gedekt. Dat mechanisme 
moet de kredietinstellin‑
gen aanmoedigen om de 
bedrijven de financiering 
te verlenen die ze nodig hebben om hun activiteiten 
voort te zetten. De initiële regeling waarin de looptijd 
van de gedekte leningen beperkt was tot maximaal 

twaalf maanden, werd in juli  2020 aangevuld met 
een tweede regeling die specifiek op kmo’s is gericht 
en leningen met een looptijd van maximaal drie jaar 
dekt. Van die twee regelingen werd in 2020 relatief 
weinig gebruikgemaakt omdat aan het grootste deel 
van de financieringsbehoeften werd voldaan met kre‑
dietverlening die buiten het toepassingsgebied van 
deze garantieregeling valt. Ook andere maatregelen 
hebben de liquiditeit van de bedrijven ondersteund, 
waardoor de noodzaak afnam om van de garantie‑
regeling gebruik te maken. Het betreft met name 
het betalingsuitstel voor bepaalde heffingen van de 
overheid, maar ook dat voor de kredieten. Begin de‑
cember  2020 werd desondanks besloten de tweede 
garantieregeling te verlengen tot eind juni 2021 en de 
maximale looptijd op te trekken tot vijf jaar.

Het tweede onderdeel van het akkoord omvat het 
uitstel van betaling (moratorium) dat de banken kun‑
nen verlenen om wanbetalingen te vermijden van 
kredietnemers die solvabel zijn maar geconfronteerd 
worden met tijdelijke liquiditeitsproblemen door een 
forse inkomstendaling als gevolg van de COVID‑19‑
crisis. Om  voor dat uitstel in aanmerking te komen, 
moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, met 
name wat betreft de redenen voor de daling of het 
wegvallen van de inkomsten. Voor de ondernemingen 
geldt het betalingsuitstel alleen voor de kapitaalaflos‑
sing, de interesten blijven verschuldigd. Voor de ge‑
zinnen wordt het verleend voor het volledige krediet 
(het kapitaal en de interesten). Dat betalingsuitstel 

werd op grote schaal ge‑
bruikt, want op de piek er‑
van eind september  2020 
dekte het 13 % van de 
uitstaande kredieten aan 

ondernemingen en 6 % van de uitstaande hypothe‑
caire kredieten. Die percentages namen nadien af, 
aangezien het uitstel initieel werd overeengekomen 

Het uitstel van betaling voor 
de leningen verlaagde de 
tijdelijke liquiditeitsdruk 
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voor een duur van zes maanden en uitsluitend kon 
worden verlengd tot eind december  2020 als de 
kredietnemers nog steeds aan de voorwaarden volde‑
den. Om te anticiperen op de potentiële impact van 
de tweede golf van de COVID-19-pandemie, werd 
het uitstel van betaling echter nog verlengd voor een 
maximumduur van drie maanden in 2021, waarbij het 
gecumuleerde gebruik over de jaren 2020 en 2021 in 
geen geval negen maanden mag overschrijden.

De garantieregelingen en het betalingsuitstel worden 
uitvoeriger toegelicht in Kader 8 van paragraaf B.1 van 
het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toe‑
zicht’ van het Verslag. Naast de banken sloten ook de 
verzekeringsondernemingen zich aan bij het akkoord en 
verbonden ze zich er bovendien toe flexibel te zijn wat 
de betaling van bepaalde verzekeringspremies betreft. 
Eind mei  2020 werd bovendien ook een moratorium 
op consumentenkredieten ingevoerd. Daarnaast sloten 
de regering, via het Belgische exportkredietagentschap 
Credendo, en de kredietverzekeringssector een her‑
verzekeringsovereenkomst om de kredietlijnen op een 
toereikend niveau te houden. Credendo ontwikkelde 
ook een nieuwe financiële garantie voor kortlopende 

overbruggingskredieten die aan internationaal actieve 
Belgische ondernemingen worden verleend.

Het prudentiële beleid versterkte het 
vermogen van de financiële sector 
om de economie te ondersteunen

Diverse prudentiële maatregelen werden genomen 
om de veerkracht van de banksector te vrijwaren 
en ervoor te zorgen dat hij zijn taak inzake fi‑
nanciële intermediatie – die cruciaal is in periodes 
van financiële spanningen – kon blijven uitoefenen. 
Door de kapitaal- en liquiditeitsvereisten tijdelijk te 
versoepelen, gaven de micro- en macroprudentiële 
autoriteiten de banksector extra manoeuvreerruimte 
om de reële economie te ondersteunen. De vrije ka‑
pitaalbuffers – dat is het beschikbare vrije vermogen 
boven de reglementaire kapitaalvereisten – waren al 
aanzienlijk voordat de crisis uitbrak en werden ver‑
groot om rekening te houden met de onzekerheden 
over de uiteindelijke impact van de crisis. Ze beliepen 
eind september  2020 iets minder dan € 20  miljard. 
De Belgische banken versterkten de eerste negen 

Grafiek  51

Grotere vrije kapitaalbuffers en liquiditeitsmarges helpen de Belgische banken de reële economie te 
ondersteunen
(gegevens op geconsolideerde basis)
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maanden van  2020 ook hun liquiditeitspositie, met 
name door hun buffers van liquide activa te ver‑
groten via het TLTRO III‑programma van de ECB. 
Hun  liquiditeitsdekkingsratio, dat is de verhouding 
van de aangehouden liquide activa van hoge kwaliteit 
tot de uitstroom van middelen op korte termijn die 
wordt gesimuleerd aan de hand van ernstige scena‑
rio’s, bereikte eind september  2020 daardoor ruim 
160 %, een niveau dat het reglementaire minimum 
van 100 % ruimschoots overschrijdt.

Op microprudentieel niveau nam de ECB, die recht‑
streeks toezicht houdt op de grootste banken van 
het eurogebied, een reeks maatregelen waardoor de 
banken gedurende enige tijd mogen werken met li‑
quiditeits- en kapitaalbuffers die lager zijn dan de re‑
glementaire vereisten. De Nationale Bank van België 
(hierna 'de Bank') nam dezelfde maatregelen voor de 
kleinere banken. Ze raadde de banken en verzekerings‑
ondernemingen onder haar toezicht ook aan hun divi‑
denduitkering te beperken om hun kapitaalbuffers te 
vrijwaren. Die verschillende maatregelen worden uitvoe‑
riger toegelicht in hoofdstuk B van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag.

Wat het macroprudentieel beleid betreft, dat op natio‑
naal niveau wordt bepaald, gaf de Bank in maart 2020 
proactief de volledige contracyclische kapitaalbuffer vrij. 

De andere macroprudentiële kapitaalvereisten werden 
nog niet versoepeld, maar het doel van het macro-
prudentiële beleid blijft erin bestaan de reële economie 
te ondersteunen en daartoe zullen alle noodzakelijke 
maatregelen worden genomen. Het  algemene kader 
voor het macroprudentiële beleid, waarin de risico’s 
verbonden aan de vastgoedmarkt nog steeds een heel 
belangrijke plaats innemen, en de beleidsindicaties van 
de Bank over het gebruik van de verschillende instru‑
menten, worden toegelicht in Kader 5.

De prudentiële autoriteiten staan voor de belang‑
rijke uitdaging om de banken te stimuleren hun vrije 
kapitaalbuffers efficiënt aan te wenden wanneer 
dat nodig blijkt. Ze kunnen niet alleen dienen om 
achteraf een toename van de kredietverliezen op 
te vangen, ze kunnen ook proactief worden aange‑
wend. Zo kan bijvoorbeeld een schuldherschikking 
worden aangeboden aan levensvatbare bedrijven, 
waarbij de kredietverstrekker een beperkt verlies 
op zich neemt, om wanbetaling te voorkomen. 
De  banken kunnen echter terughoudend zijn om 
hun kapitaalbuffers te gebruiken, met name gezien 
de onzekerheden over de ontwikkeling van de ge‑
zondheidssituatie en omdat ze misschien vrezen als 
‘zwakker’ te worden beschouwd en bijgevolg te 
worden gestigmatiseerd als hun algemene solvabili‑
teitsindicatoren zouden verslechteren.

De macroprudentiële beleidsmaatregelen die 
België nam als gevolg van de coronacrisis

Als gevolg van de uitbraak van de COVID-19-crisis, schakelde het macroprudentiële beleid om van de 
preventieve en geleidelijke opbouw van kapitaalbuffers, waarmee in België in  2013  werd gestart, naar 
een crisismodus waarin wordt ingezet op het maximale – maar verantwoorde – gebruik van de kapitaal- 
en liquiditeitsbuffers. Die aanpak is erop gericht de kredietverlening aan de reële economie ondanks de 
ongunstige economische omstandigheden in stand te houden, en op die manier eventuele procyclische 
effecten die inherent zijn aan het financiële systeem te beperken. Gelijktijdig met de microprudentiële 
maatregelen, trof de Bank, die de macroprudentiële autoriteit in België is, maatregelen om ervoor te zorgen 
dat de financiële sector over voldoende manoeuvreerruimte beschikt om de reële economie te ondersteunen. 
Ze gaf bovendien aan dat ze bereid is extra beslissingen in die zin te nemen als dat nodig blijkt.

KADER 5

u
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Zo gaf de Bank al bij de eerste signalen van de COVID-19-crisis in maart  2020 de contracyclische 
kapitaalbuffer vrij om te anticiperen op mogelijk aanzienlijke kredietverliezen in de portefeuilles 
van de banken. Die buffer wordt aangelegd in tijden van dynamische kredietverlening, om over 
een toereikend absorptievermogen te beschikken wanneer kredietverliezen worden verwacht. 
Door rekening te houden met de gelijkaardige beslissingen die in andere landen werden genomen en 
die op geconsolideerde basis van toepassing zijn op de buitenlandse blootstellingen van de banken, 
kon met deze maatregel een kapitaalbuffer van ongeveer € 2  miljard worden vrijgemaakt voor de 
Belgische banksector. De Bank heeft al aangegeven dat ze niet van plan is de buffer vóór het derde 
kwartaal van 2021 te reactiveren.

Bovendien blijft de Bank de ontwikkelingen op de Belgische vastgoedmarkt van nabij volgen. Die follow-
up blijft in de huidige context van het grootste belang, gezien de aanhoudende kwetsbaarheden op 
die markt, zoals de hoge schuldgraad van de Belgische gezinnen en de sterke blootstelling van de 
Belgische banken in de vorm van hypothecaire leningen. Tot op heden ziet de Bank geen tekenen 
van toegenomen spanningen op die markt. Ze houdt zich evenwel klaar om macroprudentiële 
kapitaalbuffers voor vastgoedrisico’s vrij te maken indien die risico’s werkelijkheid zouden worden, 
bijvoorbeeld wanneer de betalingsmoeilijkheden voor hypothecairkredietnemers aanzienlijk zouden 
toenemen. Die kapitaalbuffers, die ongeveer € 2  miljard belopen voor de banksector als geheel, 
zouden in dat geval niet alleen kunnen dienen om verliezen door wanbetalingen op te vangen, ze 
bieden ook de mogelijkheid proactief oplossingen, zoals een schuldherschikking, voor te stellen aan 
solvabele kredietnemers.

Wat de vastgoedsector betreft, had de Bank eind 2019, in aanvulling op de bovenvermelde kapitaalvereisten, 
specifieke aanbevelingen gericht aan de banken en verzekeringsondernemingen. Daarin had ze hen verzocht 
voorzichtiger te zijn bij de toekenning van hypothecaire kredieten, in het bijzonder van kredieten met een 
hoge quotiteit (loan-to-value ratio), zonder dat de toegang tot krediet voor solvabele kredietnemers in het 
gedrang komt (voor uitleg over deze aanbevelingen, zie Kader 6 van het Verslag 2019). Die ‘prudentiële 
verwachtingen’ werden gehandhaafd om een nieuwe toename van het risico bij de verlening van 
hypothecaire kredieten te vermijden. De sector lijkt gevolg te hebben gegeven aan die verwachtingen van 
de Bank, aangezien de gegevens van de eerste jaarhelft van 2020 wijzen op een forse verbetering van het 
risicoprofiel bij de toekenning van nieuwe hypothecaire kredieten (zie paragraaf 5.3).

Als macroprudentiële autoriteit legt de Bank ook specifieke kapitaalvereisten op aan de zogenaamde 
nationaal systeemrelevante banken, rekening houdend met de hoge economische en maatschappelijke 
kosten die hun faillissement zou teweegbrengen. Die buffers zijn relatief groot. Ze belopen in totaal ruim 
€ 5 miljard voor de Belgische banken in kwestie. Gezien het structurele karakter van die buffers, moet 
de macroprudentiële vrijgave ervan evenwel worden beschouwd als een laatste redmiddel voor het geval 
extra manoeuvreerruimte nodig zou blijken.

In aanvulling op de aanbevelingen van de microprudentiële autoriteiten aan de financiële sector – om de 
dividenduitkering in 2020 op te schorten en om gedurende de eerste negen maanden van 2021 geen 
dividenden uit te keren of ze, met grote voorzichtigheid, te beperken – benadrukte de Bank ook het 
belang op macroprudentieel niveau om omzichtigheid aan de dag te leggen in het dividendbeleid. Ze gaf 
aan dat de aanbevelingen, die tot doel hebben bij te dragen tot de aanleg van solide kapitaalbuffers, 
van toepassing waren op alle Belgische kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, met inbegrip 
van de dochterondernemingen van een internationale groep.
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5.2 De financiële gezondheid van de bedrijven 
werd sterk aangetast door de crisis

de ondernemingen tijdens de eerste weken van de 
lockdown het snelst de moeilijkheid van een snelle 
uitputting van hun liquiditeitsreserves, met de bijbeho‑
rende risico’s op staking van betaling en faillissement.

Zelfs ondernemingen waarvan de financiële positie 
vóór de crisis perfect gezond was, konden met een 
kastekort kampen wanneer de liquiditeitsreserves 
waarover ze beschikten niet volstonden om een lan‑
gere periode zonder inkomsten het hoofd te bieden. 
In  normale tijden moeten de ondernemingen immers 
niet noodzakelijk veel werkkapitaal aanhouden, aange‑
zien de regelmatige betalingen van hun cliënteel hen 

Het risico op faillissementen nam toe 
als gevolg van liquiditeitstekorten

Voor veel bedrijven – zelfstandigen en niet-financiële 
ondernemingen – resulteerde de stillegging van grote 
delen van de economie tijdens de lockdownperiodes 
onvermijdelijk tot het verlies van een groot deel van of 
zelfs al hun inkomsten. Tegelijkertijd moesten ze een 
reeks regelmatige betalingen blijven uitvoeren voor 
vaste of variabele kosten die niet ineens wegvielen. 
Voorbeelden daarvan zijn bepaalde facturen van leve‑
ranciers, de lonen van de werknemers, huurgelden of 
de afbetaling van een lening. Daardoor ondervonden 
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doorgaans de middelen geven om een groot deel van 
hun vervaldata op korte termijn te kunnen naleven.

De Bank publiceerde recent een studie over de impact 
van de COVID-19-crisis op de liquiditeitsreserves en, 
meer in het algemeen, op de financiële gezondheid 
van de Belgische ondernemingen 1. Die analyse betreft 
een populatie van ongeveer 400 000  niet-financiële 
ondernemingen, waarbij natuurlijke personen die in 
eigen naam een activiteit uitoefenen (zelfstandigen en 
vrije beroepen) buiten beschouwing werden gelaten. 
Ze wijst uit dat een groot aantal van die ondernemin‑
gen hun liquiditeitsreserves al vanaf de eerste maanden 
van de crisis zagen slinken, in die mate dat ze hun 
verplichtingen op korte termijn niet meer hadden kun‑
nen nakomen. Zonder aanvullende externe financiering 
en de steunmaatregelen van de overheden, zou een 

1 Zie Tielens J., Ch. Piette en O. De Jonghe (2021), ‘Liquidity and 
solvency of the Belgian corporate sector in the COVID-19 crisis : 
a post-first wave assessment‘, NBB, Economic Review, juni.

derde van de ondernemingen eind juni 2020 met een 
kastekort hebben gekampt. Dat aandeel bleef stabiel 
tot in september, toen de pandemie heropflakkerde.

Volgens de ramingen konden dankzij de leningen die 
de kredietinstellingen toekenden tegen normale voor‑
waarden (dat wil zeggen buiten de garantieregeling van 
de federale overheid) tussen maart en september 2020 
voor 11 % van de niet-financiële ondernemingen liqui‑
diteitsproblemen worden vermeden. Dat houdt voor een 
groot deel verband met het gebruik van de bestaande 
kredietlijnen, voornamelijk door grote ondernemingen, 
maar ook met de toekenning van nieuwe leningen.

Ook de diverse steunmaatregelen maakten het voor 
veel ondernemingen mogelijk de eerste golf van de 
pandemie te overbruggen, door hun liquide middelen 
op peil te houden. Naar schatting 6 % van de niet-
financiële ondernemingen had immers onvoldoende 
bankkrediet om het liquiditeitsverlies te compense‑
ren, maar kon niettemin dankzij die maatregelen een 

Grafiek  52

Ondanks de bankkredieten en de steunmaatregelen bleven de ondernemingen met 
liquiditeitsproblemen kampen
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kasoverschot  aanhouden. Daarbij werd rekening ge‑
houden met de impact van het uitstel dat de financiële 
sector verleende op de terugbetaling van bestaande 
kredieten, de toekenning van nieuwe kredieten die 
worden gedekt door een garantieregeling van de fe‑
derale overheid, het gebruik van tijdelijke werkloos‑
heid en hinder‑ en compensatiepremies van regionale 
overheden. Ook de invloed van diverse tijdelijke fiscale 
maatregelen van de federale overheid – die uitvoeriger 
worden toegelicht in hoofdstuk 4 – werd in rekening 
gebracht, met name een vervroegde verliesaftrek, de 
vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing bij de werkhervat‑
ting van tijdelijk werkloos personeel en de verhoging 
tot 25 % van het tarief voor de belastingaftrek van 
investeringen.

Terwijl het betalingsuitstel op de aflossingen van le‑
ningen en de eerste garantieregeling van de overheid 
uitsluitend golden voor de ondernemingen die vóór 
de crisis voldeden aan bepaalde solvabiliteits‑ en ren‑
tabiliteitscriteria, werden andere steunmaatregelen, 

in het bijzonder de hinder- en compensatiepremies, 
toegekend aan alle ondernemingen die door de cri‑
sis werden getroffen en die premies hebben aan‑
gevraagd, ongeacht hun levensvatbaarheid buiten de 
context van de pandemie. Naar schatting zou onge‑
veer een kwart van de ondernemingen die dankzij de 
verschillende steunmaatregelen een kastekort hebben 
vermeden, hun liquiditeitsreserves echter ook zonder 
crisis hebben opgebruikt.

Hoewel de bankkredieten en steunmaatregelen een 
deel van de liquiditeitsverliezen konden compenseren, 
kampte naar schatting bijna 20 % van de Belgische 
niet-financiële ondernemingen in september  2020 
nog steeds met liquiditeitsproblemen. Voor vier vijfde 
daarvan was dat het gevolg van de COVID‑19‑crisis. 
Dat  percentage is vergelijkbaar met de conclusies 
van gelijkaardige studies voor andere Europese lan‑
den. De  extra financieringsbehoefte om de kaste‑
korten van de betrokken Belgische ondernemingen 
op te vangen wordt geraamd op € 15,6  miljard. 

Grafiek  53

De liquiditeitsproblemen deden zich in de eerste plaats voor in de branches die het zwaarst werden 
getroffen door de beperkende maatregelen
(geraamde aandelen van de ondernemingen die eind september 2020 kampten met een kastekort ; in % van het totaal per branche, tenzij 
anders vermeld)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Re
st

au
ra

nt
s

K
ap

pe
rs

,
 s

ch
oo

nh
ei

ds
sa

lo
ns

 e
n 

w
el

ln
es

s

Sp
or

tie
ve

 e
n

re
cr

ea
tie

ve
 a

ct
iv

ite
ite

n

A
cc

om
m

od
at

ie

C
re

at
ie

ve
, a

rt
is

tie
ke

 e
n

 c
ul

tu
re

le
 a

ct
iv

ite
ite

n

Bo
uw

ni
jv

er
he

id

D
et

ai
lh

an
de

l v
an

 n
ie

t-
vo

ed
in

gs
m

id
de

le
n

D
et

ai
lh

an
de

l v
an

 v
oe

di
ng

sm
id

de
le

n

V
as

tg
oe

d

La
nd

bo
uw

,
 b

os
bo

uw
 e

n 
vi

ss
er

ij

V
er

w
er

ke
nd

e 
ni

jv
er

he
id

Aandeel van de ondernemingen met een kastekort aan het einde van de maand september 2020

p.m. Aandeel van die ondernemingen in de totale werkgelegenheid (in VTE) van de branche

  
Bron :  Tielens J. et alii (op. cit.).
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Voor  ondernemingen die deel uitmaken van een 
groep waarin het kasbeheer gecentraliseerd is, kan 
ervan worden uitgegaan dat intragroepsleningen een 
deel van die financierings behoefte kunnen opvangen. 
Dat geldt echter slechts voor een relatief beperkt aan‑
tal ondernemingen.

Het grote aantal ondernemingen dat op korte ter‑
mijn in betalingsmoeilijkheden kon komen, toont 
aan dat het faillissementsrisico zeer sterk geste‑
gen  is. Zoals de ERMG-enquêtes al uitwezen, is dat 
risico uiteraard groter in de branches die het zwaarst 
werden getroffen door de lockdowns. Dat  zijn met 
name de restaurants, de contactberoepen (kappers, 
schoonheidssalons en wellness), de sportieve en re‑
creatieve activiteiten, de accommodatie en de cultu‑
rele activiteiten. Naar  schatting ruim een kwart van 
de ondernemingen die ac‑
tief zijn in die branches, 
nagenoeg allemaal kmo’s, 
kampte met liquiditeits‑
problemen. Bovendien 
treffen die problemen vaker de kleinere bedrijven, in 
het bijzonder diegene met minder dan vijf voltijdse 
equivalenten (VTE) in dienst, en de minder produc‑
tieve ondernemingen.

Dankzij de diverse steunmaatregelen voor de on‑
dernemingen, maar ook door de vertraging van de 
activiteit in de ondernemingsrechtbanken tijdens de 
algemene lockdown en het moratorium op faillisse‑
menten dat de federale regering op 24 april 2020 bij 
decreet afkondigde, spraken de Belgische rechtban‑
ken in 2020 een bijzonder klein aantal faillissementen 
uit. Dat moratorium, dat tot 17  juni van toepassing 
bleef en op 6 november tijdens de tweede golf van 
de pandemie door de Ministerraad opnieuw werd 
ingevoerd, heeft tot doel de ondernemingen tijdelijk 
tegen hun schuldeisers te beschermen.

In totaal werd in  2020 het kleinste aantal fail‑
lissementen uitgesproken sinds  2005. De situatie 
verschilt hierdoor zeer sterk van die tijdens de glo‑
bale financiële crisis, toen het aantal faillissemen‑

ten vrij snel steeg en tot 
in  2013  op een hoog ni‑
veau bleef. Als de bijna-
sluiting voor bepaalde al 
zwaar getroffen branches 

blijft duren, is het evenwel niet uitgesloten dat in de 
loop van 2021 een grote golf van faillissementen zal 
volgen, in het bijzonder indien de tijdelijke steun‑
maatregelen te snel worden afgebouwd.

Grafiek  54

Het aantal faillissementen bleef laag in 2020 dankzij de steunmaatregelen en de moratoria 1
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1 De gegevens omvatten de faillietverklaringen van natuurlijke personen die als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefenen, van 

rechtspersonen en van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.

Door de steunmaatregelen  
bleef het aantal faillissementen 

beperkt in 2020



165NBB Verslag 2020 ¡ Bedrijven, gezinnen en financiële sector

Er zijn financieringsbehoeften

Hoewel het aantal faillissementen nog zeer klein is, 
heeft de COVID‑19‑crisis onmiskenbaar de balans‑
structuur van veel ondernemingen verslechterd, in 
een mate die hun liquiditeitsproblemen ver over‑
stijgt. De verliezen slorpen immers niet alleen de 
beschikbare liquiditeiten op de actiefzijde van de 
balans op, ze worden ook afgetrokken aan de pas‑
siefzijde, via een vermindering van het eigen vermo‑
gen. Dat laatste zou voor sommige ondernemingen 
negatief kunnen worden als de overgedragen verlie‑
zen groter zouden zijn dan het eigen vermogen dat 
door de ondernemers of de aandeelhouders werd 
geïnvesteerd. In zo’n geval zou het aangaan van 
extra leningen kunnen leiden tot een buitensporige 
schuldenlast voor de ondernemingen, en moet eer‑
der via nieuwe kapitaalinjecties in de liquiditeitsbe‑
hoeften worden voorzien.

Volgens de simulaties die voor de vermelde stu‑
die werden uitgevoerd zou een aanzienlijk aantal 
Belgische niet-financiële ondernemingen overmatige 
schulden hebben wanneer ze hun kastekort zouden 
proberen aan te zuiveren met een lening. Het  per‑
centage niet-financiële ondernemingen waarvan het 
bedrag aan schulden groter is dan dat van hun activa 

Grafiek  55

De solvabiliteit van een groot aantal 
ondernemingen ging achteruit
(in % van het totale aantal niet-financiële ondernemingen, tenzij 
anders vermeld)
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zou immers stijgen van 14 % vóór de crisis (volgens 
de gegevens van de meest recente beschikbare jaar‑
rekeningen) tot naar schatting 21 % in septem‑
ber 2020. Het betreft doorgaans eerder kleinere be‑
drijven, waardoor ze 11 % van de werkgelegenheid 
vertegenwoordigden.

Er moet worden benadrukt dat de simulaties hypothe‑
tisch van aard zijn. Bepaalde ondernemingen die kam‑
pen met een kastekort zouden geen schulden moeten 
aangaan als ze erin slagen zich te herfinancieren met 
eigen vermogen. Andere zullen eenvoudigweg geen 
nieuwe leningen kunnen afsluiten omdat ze onvol‑
doende activa als onderpand kunnen bieden en bijge‑
volg insolvabel zouden zijn in geval van wanbetaling. 
Dat betekent concreet dat veel ondernemingen met 
een liquiditeitstekort zich niet kunnen herfinancieren 
met een bankkrediet, zelfs al waren ze vóór de crisis 
financieel gezond.

De omvang van het risico 
op overmatige schuldvor‑
ming en de potentiële im‑
pact ervan op het econo‑
mische weefsel vereisen 
extra maatregelen, boven 
de maatregelen om de liquiditeiten te vrijwaren, om 
de financieringsfundamenten op lange termijn te 
versterken en de solvabiliteit van de door de crisis 
getroffen ondernemingen te verbeteren. De over‑
heden hebben al initiatieven in die zin genomen. 
Zo zal een gunstige fiscale behandeling gelden voor 
het aanleggen van een reserve met de winsten voor 
de jaren  2022  tot  2024, en besloot de federale 
regering in juli 2020 tot een taxshelter-belastingver‑
mindering voor particulieren die kapitaal investeren 
in kleine startende of groeiende ondernemingen 
die hun omzet tussen midden maart en eind april 
met minstens 30 % zagen terugvallen. Ook de 
gewesten werkten mechanismen uit die leningen 
moeten aanmoedigen, ook van particulieren (de zo‑
genaamde ‘proxileningen’ in Brussel, ‘prêts coup de 
pouce’ in het Waals Gewest en ‘win‑winleningen’ 
in het Vlaams Gewest). Hetzelfde geldt voor de 
gewestelijke investeringsmaatschappijen die rege‑
lingen voor overheidskredieten invoerden, zoals de 
‘ricochet‑leningen’ in het Waals Gewest die wer‑
den toegekend door SOWALFIN in partnerschap 
met de private banken, de ‘recover-leningen’ van 
finance&invest.brussels in Brussel en de achterge‑
stelde leningen die door PMV werden toegekend in 
het Vlaams Gewest.

De ondernemingen die werden 
getroffen door de COVID-19-crisis 
ondersteunen, zonder de creatieve 
destructie te verstoren

De aanwending van overheidsmiddelen om onder‑
nemingen door de crisis te loodsen mag evenwel de 
creatieve destructie die door de crisis werd teweeg‑
gebracht niet in de weg staan. Crisisperioden bieden 
immers doorgaans de kans om het economische weef‑
sel van een land te vernieuwen, omdat ze de uit treding 
uit de markt van minder performante ondernemingen 
versnellen en middelen doen vrijkomen voor nieuwe 
initiatieven met een groter groeipotentieel.

Terwijl enkele grote ondernemingen in de nasleep 
van de globale financiële crisis hun activiteiten in 
België hebben stopgezet of grote herstructurerin‑

gen hebben doorgevoerd, 
werd echter ook vastge‑
steld dat een aanzienlijk 
deel van de ondernemin‑
gen waarvan de financi‑
ele positie structureel niet 
leefbaar was (tussen 7 en 
10 %, afhankelijk van 

de gehanteerde definitie 1), actief bleef zonder dat 
hun financiële positie verbeterde. Volgens de OESO 
kwam dit bijzonder vaak voor in België, wat zowel 

1 De Jonghe et al. (2021), Bank�Specialization�and�Zombie�Lending:�
Evidence�from�Belgium, NBB Working paper (forthcoming).

Het grote risico op overmatige 
schuldvorming vraagt om maatregelen 

die de financieringsfundamenten 
van bedrijven op lange termijn 

kunnen verstevigen 

Tabel  12

Aantal onrendabele ondernemingen 1, 2  
in België bij het begin van de crisis

Totaal Onrendabele 
ondernemingen

Aantal ondernemingen  
(in duizenden) 434,7 41,3

Toegevoegde waarde  
(in € miljard) 230,0 2,7

Werkgelegenheid  
(in duizenden  
voltijdse equivalenten) 2 066,0 61,8

Bron :  NBB.
1 Van alle ondernemingen die in 2019 of 2018 een jaarrekening 

hebben neergelegd.
2 Een onderneming wordt als financieel onrendabel beschouwd als 

ze langer dan vijf jaar bestaat en tijdens de laatste drie beschikbare 
jaren een bruto-exploitatieoverschot (EBITDA) boekte dat kleiner 
was dan de financiële kosten.
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economisch als maatschappelijk nadelig  is. Op eco‑
nomisch vlak wordt het groeipotentieel van de ge‑
zonde ondernemingen er immers door afgeremd, 
omdat de structureel niet-levensvatbare bedrijven 
financiële middelen en productiemiddelen opslor‑
pen ten nadele van (nieuwe) performantere actoren. 
Op maatschappelijk vlak zou de voortzetting van 
de activiteiten van die ondernemingen als goed 
nieuws kunnen worden beschouwd voor hun werk‑
nemers, maar hun vermogen om zich professioneel 
te heroriënteren neemt af omdat ze achterblijven in 
niet‑performante en technologisch achtergebleven 
structuren.

Er moet bijgevolg worden vermeden dat de steun‑
maatregelen voor liquiditeit en solvabiliteit deze 
niet-levensvatbare ondernemingen laten overleven, 
waardoor zij onvoldoende gestimuleerd worden om 
te herstructureren of, indien nodig, hun activiteiten 
stop te zetten. Tegelijkertijd moet worden voorko‑
men dat ondernemingen verdwijnen die zonder de 
COVID-19-crisis levensvatbaar zouden zijn geweest. 
Zowel de inhoud van de steunmaatregelen als de 
fasering van de afbouw ervan moeten zeer duidelijk 
worden gedefinieerd. Het zou op lange termijn im‑
mers nadelig zijn dat ondernemingen die vóór de 
crisis structureel verlieslatend waren, kunnen over‑
leven ten koste van jonge of gevestigde bedrijven 

die alleen door de crisis werden verzwakt, omdat de 
maatregelen niet goed afgestemd waren of langer 
dan noodzakelijk werden gehandhaafd. De financi‑
ele sector moet daarin uiteraard een rol spelen, door 
haar financiering te oriënteren naar de bedrijven die 
structureel gezond waren en naar de ondernemin‑
gen die tijdens de crisis de noodzakelijke herstructu‑
reringsinspanningen leverden om in de toekomst te 
kunnen overleven.

De banksector sprong voorzichtig 
om met de toename van de 
liquiditeitsbehoeften

Tegen die achtergrond hebben de banken een zekere 
voorzichtigheid aan de dag gelegd in de kredietver‑
lening aan ondernemingen. Sommige banken waren 
zelfs restrictiever ten aanzien van de vraag naar krediet 
die vaker voortvloeide uit behoeften aan werkkapitaal. 
Uit de enquête naar de bancaire kredietverlening (Bank 
Lending Survey – BLS) bij de vier grootste banken 
die actief zijn in België, blijkt namelijk dat de toeken‑
ningscriteria ietwat werden aangescherpt wegens de 
toegenomen risico’s. Dat leidde tot een verruiming van 
de marges op de debetrentes en tot een daling van de 
uitgeleende bedragen. Die ontwikkelingen gelden even‑
wel niet voor de meerderheid van de bevraagde banken. 
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De resultaten van de BLS-enquête worden wel bevestigd 
door die van de SAFE-enquête bij de ondernemingen. Bij 
de laatste editie van die enquête, in september  2020, 
gaven de kmo’s aan dat ze tussen april en septem‑
ber  2020 meer belemmeringen voor bankfinanciering 
ondervonden dan voordien (7,2 % tegen 5,2 % tijdens 
de voorgaande editie). Ze  verwachtten trouwens een 
forse verslechtering van de beschikbaarheid van bank‑
kredieten in de nabije toekomst.

Overigens bleek uit de resultaten van de BLS-enquête 
dat de kredietvraag in 2020 over het geheel genomen 
afnam. Ze werd dan wel opgedreven door de toege‑
nomen behoeften aan werkkapitaal van de onderne‑
mingen en de aanvragen tot schuldherschikking die 

voortvloeiden uit het verlies aan bedrijfsinkomsten, 
maar de terugval van de investeringen, zowel de fy‑
sieke investeringen als die in de vorm van overnames, 
drukte de vraag naar langlopende leningen.

De groei van de kredieten aan niet-financiële onder‑
nemingen viel bijgevolg terug, van 4,1 % aan het ein‑
de van 2019 tot 2,4 % in november 2020. In maart 
en april werd een kortstondige opstoot opgetekend, 
die voornamelijk te verklaren is door het gebruik 
van bestaande kredietlijnen door een beperkt aantal 
grote ondernemingen die hun liquiditeitsreserves aan 
het begin van de crisis wilden versterken. De bedra‑
gen die daartoe werden geleend werden evenwel 
snel terugbetaald.

Grafiek  56

Het aanbod aan bankkredieten werd iets restrictiever, terwijl de vraag van de ondernemingen over 
het algemeen afnam
(saldi van de antwoorden van de banken op de BLS-enquête, gewogen nettopercentages 1)
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Bron :  ECB, NBB.
1 De gewogen nettopercentages betreffen het verschil tussen het percentage antwoorden van banken die een ontwikkeling in een 

bepaalde richting en volgens een gegeven intensiteit aangeven en het percentage antwoorden die wijzen op een ontwikkeling in de 
tegenovergestelde richting.

2 Gemiddelde van de gewogen nettopercentages berekend voor meerdere onderliggende factoren die een bijdrage leveren.
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Volgens de financiële rekeningen namen de uitstaande 
schulden van de ondernemingen tegenover de ingeze‑
ten banken aldus tussen eind 2019 en september 2020 
toe met € 4,3 miljard. Bovendien leenden ze in totaal 
nog € 2,1 miljard bij buitenlandse banken ; het betreft 
echter slechts een relatief beperkt aantal ondernemin‑
gen. De uitstaande bedragen van door de niet-financi‑
ele ondernemingen uitgegeven schuldbewijzen en hun 
intragroepskredieten namen tijdens dezelfde periode 
met respectievelijk € 0,7 miljard en € 10,6 miljard af.

Aan het einde van het tweede kwartaal van  2020 
beliep de totale geconsolideerde schuld van de niet‑
financiële ondernemingen € 561,7  miljard, dat is 
123,5 % bbp, waarvan een groot deel (€ 262,7  mil‑
jard) bestaat uit intragroepsfinanciering die wordt 
verkregen via de intermediatie van niet‑ingezeten en‑
titeiten of in België gevestigde kredietverstrekkers bin‑
nen concernverband. Wanneer de intragroepsschul‑
den buiten beschouwing worden gelaten en alleen de 
puur externe financieringsinstrumenten in rekening 
worden gebracht, wordt de schuld van de niet-finan‑
ciële ondernemingen op 65,8 % bbp geraamd.

Grafiek  57

De groei van de kredietverlening aan Belgische ondernemingen vertraagde, ondanks een opstoot in 
maart en april als gevolg van een sterke vraag naar liquiditeiten
(groei van de kredieten van de ingezeten banken aan de niet-financiële ondernemingen, veranderingspercentages op jaarbasis en bijdragen)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
−4

−2

0

2

4

6

8

10

Eurogebied België Looptijd van meer dan vijf jaar 1

Looptijd van één tot vijf jaar

Looptijd van ten hoogste één jaar

  
Bron :  ECB, NBB.
1 Inclusief de geëffectiseerde of anders overgedragen kredieten.
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Grafiek  58

De schuldenlast van de ondernemingen nam toe
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Gegevens m.b.t. de situatie op 30 september 2020.
2 De intragroepskredieten worden gedefinieerd als kredieten verstrekt door kredietverstrekkers binnen concernverband en de buitenlandse 

niet-financiële sector. Daarbij worden schulden van ingezeten niet-financiële ondernemingen ten aanzien van andere ingezeten niet-
financiële ondernemingen buiten beschouwing gelaten.

3 Met inbegrip van de kredieten op de actiefzijde van de balans van de lege financiële instellingen.
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5.3 De financiële situatie van de gezinnen 
verbeterde over het algemeen, maar 
sommige groepen werden kwetsbaarder

zich voor in april en mei, toen de lockdownmaatrege‑
len het striktst waren en de bestedingsmogelijkheden 
voor gezinnen beperkt bleven. Die beweging sloeg 
echter om tijdens de zomer en bij de heropening 
van de scholen, toen de voornaamste beperkingen 
om de pandemie te beheersen waren opgeheven ; in 
augustus en september werd dan ook een lichte ont‑
sparing opgetekend. In totaal plaatsten de gezinnen 
van januari tot november  2020 € 18,1  miljard extra 
op hun bankrekeningen – vooral op zicht- en spaar‑
deposito’s  – tegenover een gemiddelde stijging met 
€ 12,1 miljard tijdens de periode 2011-2019.

Wat de financiële verplichtingen betreft, blijkt dat de 
dynamiek van de kredietverlening aan gezinnen in 
het eerste kwartaal van  2020 haperde. Gedurende 
de laatste maanden van  2019 werd nog een forse 

De spaarmiddelen van de gezinnen 
namen toe, vooral bij gebrek aan 
bestedingsmogelijkheden

De gezondheidscrisis en de gevolgen ervan hadden 
een weerslag op de financiën van de gezinnen, zowel 
op het verloop van hun activa als op dat van hun 
verplichtingen. In de bankgegevens, die maandelijks 
en snel beschikbaar zijn, kwamen daarover bijna in 
real time bepaalde significante effecten aan het licht. 
Die gegevens omvatten echter niet alle financiële te‑
goeden en verplichtingen van de gezinnen.

Bij de activa die de particulieren bij de Belgische ban‑
ken aanhouden, is de toename van de uitstaande de‑
posito’s het meest opvallende gevolg van de uitbraak 
van de coronacrisis. Die aangroei van het sparen deed 
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toename van de opname van hypothecaire kredieten 
opgetekend, aangezien de woonbonusvoordelen in 
Vlaanderen op 1 januari 2020 zouden verdwijnen. De 
zwakke dynamiek van het eerste kwartaal van 2020 
hield aan in april, toen de beperkende maatregelen, 
met name het verbod op huisbezichtigingen en de 
onmogelijkheid om notariële akten te verlijden, het 
moeilijker maakten om vastgoed te zoeken en aan 
te kopen. De kredietverlening aan gezinnen her‑
stelde zich vanaf mei, zodra die maatregelen werden 
versoepeld. Ze bereikte aldus opnieuw de maande‑
lijkse gemiddelde niveaus van de voorgaande jaren 
en oversteeg die zelfs in september, oktober en 
november. Over de eerste elf maanden van  2020 
als geheel verstrekten de ingezeten banken aan 
de gezinnen voor € 7,8 miljard kredieten. Ondanks 
een zeer moeilijke en onzekere economische omge‑
ving, is dat nauwelijks minder dan het gemiddelde 
bedrag dat tussen  2011  en  2019 werd verleend 
(€ 8,2 miljard).

De vastgoedprijzen gingen opnieuw 
omhoog tegen de achtergrond 
van een verstrakking van de 
kredietvoorwaarden

Het verloop van de activiteit op de woningmarkt sluit 
direct aan bij de ontwikkeling van de kredietverlening 
aan gezinnen. Over de eerste drie kwartalen van 2020 
lag het aantal transacties 20 % lager dan tijdens de 
overeenstemmende periode van 2019, als gevolg van 
de combinatie van de afschaffing van de woonbonus 
in het Vlaams Gewest en de COVID‑19‑pandemie.

De stijging van de woningprijzen in België, daar‑
entegen, versnelde tijdens de eerste drie kwartalen 
van  2020, tot 5,2 % in nominale termen ; dit groei‑
tempo is vergelijkbaar met dat in het eurogebied als 
geheel. Die prijsstijging zou deels toe te schrijven zijn 
aan een lichte afname van het woningaanbod naar 
aanleiding van de eerste golf van de epidemie en de 
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1 Gegevens uit de balansen van de kredietinstellingen.
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toegenomen onzekerheid over de economische situ‑
atie, terwijl de vraag krachtig bleef. Ook de vraag van 
de gezinnen naar vastgoed als investering (tweede 
verblijfplaats en aankoop om te verhuren – buy-to-let) 
lijkt de prijsstijging verder te hebben ondersteund.

Die snelle stijging van de woningprijzen deed zich 
voor ondanks de beperkte toename van het ge‑
zinsinkomen als gevolg van de COVID‑19‑epidemie 
en de afschaffing van de aftrekbaarheid van de 
hypothecaire kredieten in het Vlaams Gewest, twee 
elementen die de groei van de vastgoedprijzen in 
principe drukken. De waardering van de vastgoed‑
markt, dat is het verschil tussen de opgetekende 
prijzen en de evenwichtsprijzen, nam hierdoor toe. 
Het model van de Bank wijst zo op een gemiddelde 
overwaardering met 13,5 % tijdens de eerste drie 
kwartalen van 2020.

Samen met de prijsstijging voor woningen nam ook 
het gemiddelde bedrag van de nieuwe kredieten 
toe. Eind november (voortschrijdend gemiddelde over 
twaalf maanden) had een nieuwe vastgoedlening be‑
trekking op een gemiddeld kapitaal van € 133 500, 
of een stijging met ongeveer 5 % in vergelijking met 

eind  2019. Die stijging kan voortvloeien uit grotere 
behoeften van de gezinnen die een lening aangaan, 
maar kan er ook op wijzen dat de banken meer 
geneigd zouden zijn te lenen aan gezinnen met een 
beter onderpand en een hogere leencapaciteit.

In de BLS-enquête maakten de kredietinstellingen 
gewag van een verstrakking van de voorwaarden 
voor leningen aan gezinnen in  2020, onder meer 
als gevolg van de gestegen risicoperceptie en een 
geringere risicotolerantie. Ze verstrengden daarom 
zowel hun onderpandvereisten als de voorwaarden 
die verbonden zijn aan de leenquotiteit (loan-to-
value ratio – LTV). Niettemin werd de toegang 
tot financiering voor de gezinnen nog steeds ver‑
gemakkelijkt door de uiterst lage rentetarieven. 
De banken maakten echter melding van een alge‑
mene daling van de vraag in het eerste en, vooral, 
het tweede kwartaal van 2020. Die daling werd in 
eerste instantie veroorzaakt door fiscale of regel‑
gevende maatregelen, met name de afschaffing 
van de woonbonus in Vlaanderen, en vervolgens 
door een verminderd consumentenvertrouwen en 
door de beperkingen als gevolg van de lockdown. 
Volgens de kredietinstellingen zou de vraag naar 
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vastgoedkredieten in het derde en het vierde kwar‑
taal weer zijn toegenomen, namelijk door de alge‑
meen lage rentetarieven.

De verstrakking van de LTV‑voorwaarde is overigens 
ook een duidelijk gevolg van de macroprudentiële 
toezichtsverwachtingen van de Bank voor nieuw toe‑
gekende hypotheekleningen die op 1 januari 2020 van 
kracht werden. Daarmee worden de Belgische banken 
en verzekeringsondernemingen aangespoord om voor‑
zichtiger te zijn bij het toekennen van hypothecaire 
kredieten met een zeer hoge LTV-ratio, al dan niet in 
combinatie met een aantal andere risicovolle indicato‑
ren zoals een hoge maandelijkse aflossingslast.

Hierdoor kwam er in de eerste helft van  2020 een 
duidelijk einde aan de tendens van de jaren voordien, 
toen steeds meer nieuwe hypotheekleningen werden 
afgesloten met een zeer hoge LTV‑ratio. Het aandeel 
van leningen met een LTV-ratio boven de 90 % (de 
referentiedrempel die door de Bank wordt gebruikt) 
zakte bij startende kopers van 45 % in 2019 tot 35 %, 
terwijl het voor de andere leningen voor eigen bewo‑
ning afnam van 28 % tot 21 %. Hiermee kwamen 
deze percentages in de buurt van de tolerantiemarges 
die de Bank hanteert : respectievelijk 35 % en 20 % 
van deze twee types nieuw toegekende leningen mag 
boven de 90 %-LTV-drempel uitkomen. De aanpassing 
blijkt moeilijker te verlopen voor leningen die worden 
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1 De gewogen nettopercentages betreffen het verschil tussen het percentage antwoorden van banken die een ontwikkeling in een 

bepaalde richting en volgens een gegeven intensiteit aangeven en het percentage antwoorden die wijzen op een ontwikkeling in de 
tegenovergestelde richting.

2 Gemiddelde van de gewogen nettopercentages berekend voor meerdere onderliggende factoren die een bijdrage leveren.
3 Voornamelijk de invloed van het het macroprudentieel beleid.
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aangegaan om onroerende goederen te kopen die 
bestemd zijn voor verhuur. Voor deze kredieten, die ri‑
sicovoller worden bevonden, heeft de Bank een lagere 
referentiedrempel en een kleinere tolerantiemarge be‑
paald. Het aandeel van dergelijke leningen met een 
LTV-ratio boven de drempel van 80 % daalde fors, 
van 33 % tot 24 %, maar het blijft daarmee voorlopig 
nog steeds aanzienlijk hoger dan de tolerantiemarge 
van 10 % die bepaald is in de toezichtsverwachtingen.

In de tweede helft van  2020, waarvoor nog geen 
gegevens voorhanden zijn, hebben de financiële instel‑
lingen het LTV‑criterium wellicht nog verder verstrakt. 
Voor de kredieten die in deze periode werden ver‑
leend, moeten ze immers voor het eerst aan de Bank 
verantwoorden waarom ze in voorkomend geval de 
toezichtsverwachtingen niet hebben nageleefd. In de 
huidige economische omstandigheden acht de Bank 
het belangrijk dat de maatregelen gehandhaafd wor‑
den. Deze maatregelen helpen immers de markten 
voor vastgoed en gerelateerde leningen gezond te 
houden, aangezien ze de kredietnemers behoeden 
voor een overmatige schuldenlast en ervoor zorgen 
dat de risico’s in de hypothecaire kredietportefeuilles 
van financiële instellingen niet verder toenemen.

De netto financiële positie van 
de gezinnen is over het algemeen 
gezond, maar sommige groepen 
vertonen kwetsbaarheden

Volgens de financiële rekeningen voerden de par‑
ticulieren hun financiële activa tijdens de eerste 
drie kwartalen van  2020 met € 24,1  miljard op. 
De nieuwe activa bestonden vooral uit chartaal geld 
en deposito’s. Die duidelijke voorkeur voor liquide 
beleggingen valt zowel te verklaren door de grote 
algemene onzekerheid als door de noodzaak om 
tijdelijk een onverwacht spaaroverschot te depo‑
neren, tot een inhaalbeweging van de consumptie 
mogelijk was of een project voor een financiële be‑
legging of een investering in vastgoed werd gevon‑
den. Bovendien kochten de gezinnen ook aandelen 
en deelbewijzen van beleggingsfondsen ten belope 
van respectievelijk € 5,6  en € 5,5  miljard, terwijl 
ze die activa tijdens de overeenstemmende periode 
van 2019 van de hand hadden gedaan. Daarentegen 
hadden ze, net als de voorgaande jaren, geen be‑
langstelling voor schuldbewijzen (–3,6  miljard), en 
konden ook verzekeringsproducten hen niet bekoren 
(–1,2 miljard).
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Terwijl de gezinnen zo nieuwe financiële activa vorm‑
den, leden ze tijdens de eerste negen maanden 
van  2020 voor € 15  miljard waardeverliezen op hun 
activa. De meer risicovolle activa (aandelen en beleg‑
gingsfondsen) verminderden immers in waarde als 
gevolg van de scherpe daling van de beurskoersen op 
de financiële markten in het eerste kwartaal van het 
jaar. De situatie verbeterde echter in de volgende twee 
kwartalen, aangezien de particulieren een deel van 
hun verliezen terugwonnen. In totaal nam de waarde 
van hun financiële activa toe van € 1 409,8  miljard 
eind 2019 tot € 1 418,7 miljard in het derde kwartaal 
van 2020.

Wellicht werden de welgestelde gezinnen het zwaarst 
getroffen door die schommelingen van de beurskoer‑
sen. Volgens de gegevens van de Household Finance 
and Consumption Survey (HFCS), waarvan de meest 
recente resultaten betrekking hebben op de editie 

van  2017 1, beschikken de Belgische gezinnen die 
activa bezitten waarvan de koersen worden beïn‑
vloed door de veranderingen op korte termijn op de 
financiële markten (zoals aandelen, deelbewijzen van 
beleggingsfondsen of obligaties) over een mediaan 
financieel nettovermogen van € 93 600. Dat is negen‑
tien keer zoveel als dat van de totale bevolking. Het 
jaarinkomen van die gezinnen bedraagt € 58 400, te‑
gen € 43 500 voor de bevolking als geheel. Ten slotte 
zijn ze ook ouder dan het mediane Belgische gezin.

De crisis heeft niet alleen het gezinsvermogen be‑
invloed, maar duidelijk ook reeds kwetsbare bevol‑
kingsgroepen zwaarder getroffen, vooral als hun 
inkomen afnam of hun uitgaven opliepen. In de 

1 de Sola Perea M., ‘First results of the third wave of Belgium’s 
Household Finance and Consumption Survey‘, NBB, Economic 
Review, juni.
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maandelijkse consumentenenquête van de Bank van 
december 2020 gaf 17 % van de respondenten aan 
door de coronacrisis meer dan 10 % inkomensverlies 
te hebben geleden. Dat percentage liep echter op tot 
30 % voor de personen die geen bezoldigde activiteit 
uitoefenden – de gepensioneerden buiten beschou‑
wing gelaten – en tot 46 % voor de zelfstandigen.

Bij een inkomensschok hangt de financiële veerkracht 
van een gezin af van het bezit van een toereikende 
(in het verleden gevormde) liquide spaarbuffer of, 
indien dat niet het geval is, van de mogelijkheid om 
financiële bijstand te krijgen. Een gezin met schulden 
zou bovendien een lager beschikbaar inkomen kunnen 
hebben en minder makkelijk een extra lening kunnen 
verkrijgen bij liquiditeitsproblemen. In december 2020 
verklaarde 26 % van de consumenten dat hun spaar‑
buffer kleiner was dan het bedrag dat ze nodig heb‑
ben om gedurende drie maanden de uitgaven te 
betalen die noodzakelijk zijn om in hun levensonder‑
houd te voorzien. Dat percentage steeg tot 47 % voor 
personen die geen bezoldigde activiteit uitoefenen 
(ongerekend de gepensioneerden). In totaal bevond 
7 % van de consumenten zich in een kwetsbare situ‑
atie, omdat hun inkomen was afgenomen en ze niet 
over een toereikende spaarbuffer beschikten.

Die kwetsbare groepen kunnen specifieker wor‑
den onderscheiden door gebruik te maken van 
de gedetailleerde gegevens uit de HFCS-enquête 
(zie Kader 6). Hoewel het met de toen verzamelde 
gegevens niet mogelijk is de veranderingen in de 
financiële situatie van de gezinnen in  2020 te 
beoordelen, geven ze niettemin een beeld van de 
uitgangspositie van de gezinnen vóór de corona-
crisis. Aan de hand van deze gegevens kan worden 
aangetoond dat bepaalde bevolkingsgroepen over 
kleine spaarbuffers beschikken om inkomensschok‑
ken op te vangen. Naast gezinnen met lage inko‑
mens, gaat het over het algemeen vooral over ge‑
zinnen waarvan de referentiepersoon werkzoekend 
is. Van de werkende personen, in het bijzonder in 
de zwaarst getroffen branches, bevonden die in de 
horeca zich in dat opzicht eveneens in een kwets‑
baardere situatie.

Overigens bieden bepaalde specifieke statuten, die 
in de steekproef van de HFCS-enquête niet geïden‑
tificeerd kunnen worden, een beperkte sociale be‑
scherming. Ze  komen aan bod in paragraaf  6.2  van 
dit Verslag.
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De spaarbuffers van de gezinnen vóór de crisis

De HFCS-enquête omvat onder meer informatie over het spaar- en consumptiegedrag van de Belgische 
gezinnen. Zo kan de kwetsbaarheid van gezinnen voor een inkomensschok, zoals die door de COVID-19-crisis, 
worden geëvalueerd. Een gezin dat wordt getroffen door de daling van de economische bedrijvigheid zal het 
moeilijker hebben om zijn basisuitgaven te dekken als het slechts over een beperkte spaarbuffer beschikt.

In 2017, het laatste jaar waarvoor de enquêtegegevens momenteel beschikbaar zijn, meldde 52 % van de 
Belgische gezinnen dat hun inkomen hoger lag dan hun basisuitgaven 1, waardoor ze regelmatig konden 
sparen, tegen gemiddeld 41 % in het eurogebied. Het spaarvermogen hing uiteraard af van de omvang 
van hun inkomen. Zo was sparen mogelijk voor slechts 30 % van de Belgische gezinnen in het laagste 
kwintiel van de inkomensverdeling, maar voor 68 % in het hoogste kwintiel.

Die verschillen komen tot uiting in het uiteenlopende vermogen van de gezinnen om een inkomensschok 
of een onverwachte uitgave op te vangen : 81 % van de Belgische gezinnen beschikten over voldoende 
spaargeld op hun bankrekeningen om gedurende ten minste een maand hun basisuitgaven te dekken, 
maar dat percentage beliep slechts 66 % voor de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel. Indien de 
schokken hardnekkiger zijn, zouden de meeste van de gezinnen met een lager inkomen in moeilijkheden 
komen. Amper de helft van de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel had voldoende geld op de 
bankrekeningen om de uitgaven voor minstens drie maanden te dekken. Slechts 39 % zou uitsluitend 
met spaargeld de uitgaven kunnen betalen in geval van een inkomensschok waarvan de gevolgen zes 
maanden zouden duren, tegen 72 % van de gezinnen in het hoogste inkomenskwintiel.

Slechts 30 % van de gezinnen waarvan de referentiepersoon op het ogenblik van de enquête 
werkzoekend was, had voldoende geld op zijn rekeningen om gedurende drie maanden de uitgaven 
te dekken ; de  mediane spaarbuffer voor deze groep van personen stemt overeen met uitgaven voor 
twee weken. Ook de eenoudergezinnen en de alleenstaande volwassenen jonger dan 65  jaar hadden 
minder spaarmiddelen. In verhouding tot de uitgaven lagen de spaarmiddelen iets lager wanneer de 
referentiepersoon van het gezin een vrouw was dan wanneer het een man betrof. Tot slot waren de 
spaarbuffers ook kleiner voor de gezinnen met schulden.

Gezinnen met personen die tewerkgesteld zijn in de zwaarst getroffen bedrijfstakken zijn 
kwetsbaarder

Wegens de beperkende maatregelen en de social distancing die werden opgelegd om de pandemie 
te bestrijden, trof de COVID-19-crisis in het bijzonder bepaalde diensten die nauwe contacten vergen. 
Dat zijn onder meer de branches handel en vervoer, de horeca, de administratieve en ondersteunende 
diensten voor bedrijven (voornamelijk de uitzendarbeid), de overige diensten (zoals de activiteiten van 
verenigingen, de kappers en de schoonheidssalons) en de branche kunst, amusement en recreatie. 
De personen die in die bedrijfstakken werken, lopen dus meer risico op een inkomensverlies als gevolg 
van een verslechtering van hun werkgelegenheidssituatie, hetzij omdat ze hun baan hebben verloren, 
hetzij omdat ze lang tijdelijk werkloos zijn.

1 Het hier gehanteerde concept basisuitgaven omvat de kosten van voeding en huisvesting (huur of hypothecaire lening en lasten), 
alsook de rente- en aflossingsverplichtingen, volgens de gegevens van de HFCS.

KADER 6

u
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u

Sommige Belgische gezinnen kunnen moeilijk liquiditeitsreserves opbouwen
(referentiejaar 2017)
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Bronnen : ECB, NBB (HFCS).
1 In de gegevens voor het eurogebied is Spanje niet opgenomen.
2 De basisuitgaven omvatten de rente- en aflossingsverplichtingen en de kosten van voeding, huur en huisvesting, Het spaargeld 

wordt gedefinieerd als de som van de bedragen op de rekeningen-courant en op de spaarrekeningen, zoals die in de enquête zijn 
meegedeeld. Het houdt geen rekening met mogelijke liquiditeitsreserves of andere door het gezin aangehouden activa.
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Hoewel het totale bruto‑inkomen van de gezinnen waarvan een van de leden in een van de zwaarst 
getroffen bedrijfstakken werkt, vergelijkbaar is met dat van de gezinnen die in minder aangetaste 
bedrijfstakken werken, zijn de verschillen groter voor specifieke branches. Zo ligt het gezinsinkomen 29 % 
lager wanneer ten minste één gezinslid in de horeca werkt.

De gezinnen waarvan een van de leden in een van de zwaarst getroffen bedrijfstakken werkt, beschikten, 
in mediaanwaarde, over minder spaargeld, zowel in absolute waarde (–30 %) als in verhouding tot hun 
inkomen en hun uitgaven. Het verschil was zeer uitgesproken wanneer een van de gezinsleden in de 
horeca werkte, maar ook wanneer het gezin loontrekkenden telde in andere dienstenactiviteiten en in 
de branche kunst, amusement en recreatie.

Bij de gezinnen waarvan de referentiepersoon als zelfstandige werkt, is het vermogen om de gezinsuitgaven 
te dekken met de gecumuleerde spaargelden ook kleiner indien de zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend 
in de horeca (minder dan een derde van deze respondenten was in staat hiermee gedurende zes maanden 
de uitgaven te betalen) en in de administratieve en ondersteunende diensten (52 %). De gezinnen waarvan 
de referentiepersoon als zelfstandige werkt, beschikken echter doorgaans over een grotere spaarbuffer en 
een hoger nettovermogen dan de gezinnen met een loontrekkende als referentiepersoon.

Uit deze resultaten blijkt dus dat, hoewel de meeste gezinnen relatief goed een tijdelijke schok in hun inkomen 
of uitgaven kunnen opvangen, een aanzienlijk percentage gezinnen met een laag inkomen zeer kwetsbaar 
was. Dat was vooral het geval wanneer de referentiepersoon werkzoekend was. Die gezinnen hebben 
immers weinig gecumuleerde spaarmiddelen. Gezinnen die potentieel zwaarder worden getroffen door de 
stopzetting van bepaalde economische activiteiten, vooral de horeca, waren eveneens veel kwetsbaarder.

Gezinnen die in de zwaarst getroffen bedrijfstakken werken, hebben een kleinere 
spaarbuffer
(in € duizend, referentiejaar 2017)
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De stijging van de schuldenlast 
dreigt bepaalde gezinnen 
kwetsbaarder te maken

De groei van de kredietverlening aan gezinnen ver‑
traagde tijdens de eerste helft van 2020 en stabiliseer‑
de zich in november op 4,5 % op jaarbasis (tegenover 
6,1 % in december 2019). De hypothecaire kredietver‑
lening vertoonde dezelfde neerwaartse tendens, maar 
bleef krachtig : in november 2020 groeide ze nog met 
5,4 % op jaarbasis, tegen 7,0 % eind 2019.

Hierdoor namen de verplichtingen van de Belgische 
gezinnen in  2020 verder toe, zij het minder snel dan 
gedurende de tweede helft van 2019, toen ze werden 
opgevoerd door de opname van hypothecaire kredieten 
in het vooruitzicht van de afschaffing van de woonbo‑
nus in Vlaanderen. Tijdens de eerste negen maanden 
van  2020 gingen de particulieren voor € 6,7  miljard 
vastgoedkredieten aan, dat is ongeveer twee derde van 
het bedrag in de overeenstemmende periode van 2019. 
De rentetarieven bleven uiterst laag : in november 2020 
bedroeg de rente op een nieuw vastgoedkrediet met 
een initiële rentevaste periode van meer dan tien jaar 
gemiddeld 1,40 %, tegen 1,56 % eind  2019. In het 
derde kwartaal konden de spaarmiddelen die tijdens de 
voorgaande maanden waren opgebouwd deels worden 
aangewend voor investeringen in woningen. De gege‑
vens over de hypothecaire kredietverlening wijzen erop 
dat een deel van de daling tijdens de lockdown in het 
voorjaar nadien werd goedgemaakt, zonder evenwel 
het peil van een jaar eerder te evenaren.

De verlening van andere soorten kredieten op lange 
termijn, onder meer het consumentenkrediet, kwam 
tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 op € 1,1 mil‑
jard uit, tegen 1,0 miljard het jaar voordien. Bijgevolg 
liep de schuldenlast van de Belgische gezinnen tegen 
eind september 2020 op tot € 317 miljard, dat is een 
stijging met € 8,8  miljard ten opzichte van het einde 
van  2019. Hypothecaire leningen maken een steeds 
groter deel van de kredieten aan particulieren uit ; het 
aandeel ervan steeg van 82,5 % eind 2010 tot 86,2 % 
in september 2020.

Ook in relatieve termen nam de schuldenlast van 
de gezinnen toe in België, net als in het eurogebied 
als geheel. De schuldratio nam toe als gevolg van 
de brutostijging van de verplichtingen, maar ook 
automatisch, door de daling van het bbp. Op geag‑
gregeerd niveau vertegenwoordigde ze in september 
in ons land 66,4 % bbp, tegenover 61,8 % in decem‑
ber  2019. In het eurogebied beliep ze aan het eind 
van het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 61,6 % 
bbp, tegen 57,8 % negen maanden eerder.

Uit de algemene situatie op geaggregeerd niveau valt 
niet op te maken welke groepen van gezinnen even‑
tueel kwetsbaar zijn op het gebied van schuldenlast. 
De kwetsbare gezinnen dreigen evenwel nog verder 
verzwakt te worden als ze, zoals bij de coronacrisis, 
het hoofd moeten bieden aan een schok die hun 
inkomen kan verminderen of hun uitgaven kan ver‑
hogen. Hun onhoudbare schulden kunnen dan een 
probleem worden voor de stabiliteit van het financiële 
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stelsel als geheel. De analyse van micro‑economische 
gegevens is daarom zeer belangrijk om die groepen 
te identificeren.

Volgens de HFCS-enquête hadden de verplichtingen 
van gezinnen met schulden in  2017 een mediaan‑
waarde van € 68 000, en de mediane verhouding tus‑
sen schuld en bruto jaarinkomen beliep 91 %. Voor de 
gezinnen met een lager inkomen vertegenwoordigde 
de schuld 24 % van het jaarinkomen, aangezien die ge‑
zinnen verhoudingsgewijs minder vaak een hypothecair 
krediet aangingen (7 %, tegen gemiddeld 37 % voor 
de Belgische gezinnen als geheel). Voor gezinnen met 
een kleinere spaarbuffer beliep de schuld 70 % van het 
inkomen. Die gezinnen hadden gemiddeld beschouwd 
een mediaaninkomen en vooral een nettovermogen 
die lager zijn dan die van de gezinnen die over meer 
spaargeld beschikten. Ze waren bovendien iets jonger.

In  2017 vertegenwoordigden de betalingen van ren‑
te en aflossingen 12 % van het bruto mediaaninko‑
men van de gezinnen met schulden. Voor bepaalde 
gezinscategorieën was de afbetalingslast evenwel 

zwaarder : voor 10 % van de gezinnen met schulden 
beliepen de schuldaflossingen meer dan 30 % van hun 
bruto‑inkomen. Dat percentage lag hoger voor de ge‑
zinnen waarvan de referentiepersoon een zelfstandige 
activiteit uitoefende en voor de eenoudergezinnen. 
Ondanks de impact van de COVID‑19‑crisis op de in‑
komens, manifesteerden de kwetsbaarheden die voor 
bepaalde groepen van gezinnen werden vastgesteld 
zich tot dusver niet in een hogere wanbetalingsgraad 
op hun kredieten. Die wanbetalingen bleven het hele 
jaar lang binnen de perken, wellicht deels dankzij de 
maatregelen die werden genomen om de gezinnen 
financieel te ondersteunen. Het uitstel op de aflossing 
van kredieten dat door de banken als gevolg van de 
epidemie werd ingevoerd, heeft daar waarschijnlijk toe 
bijgedragen. Het stelde de gezinnen die het zwaarst 
onder de crisis te lijden hadden immers in staat de 
afbetaling van hun leningen tijdelijk uit te  stellen. 
Als  dat betalingsuitstel in maart  2021  verstrijkt (wat 
een betalingsuitstel tot uiterlijk eind juni 2021 inhoudt) 
en de effecten van de crisis bijgevolg het gezinsinko‑
men sterker drukken, zouden de wanbetalingsgraden 
in 2021 kunnen oplopen.

Grafiek  64

De schuldgraad van de Belgische gezinnen is steeds hoger bij zeer laag blijvende rentetarieven
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5.4 Een solide uitgangspositie voor 
de banksector om de economie te 
ondersteunen, maar ook belangrijke 
uitdagingen

de Belgische banksector hoogstwaarschijnlijk grotere 
kredietverliezen zal moeten incasseren. Dankzij de 
verschillende steunmaatregelen van de overheid en 
de engagementen van de financiële sector, zoals het 
uitstel op het afbetalen van kredieten en andere inko‑
mensondersteunende maatregelen, was het aandeel 
probleemleningen in de bankbalansen – dat de jong‑
ste jaren stelselmatig was gedaald – tot en met sep‑
tember 2020 echter nog niet toegenomen. Het beliep 
toen, net als in 2019, ongeveer 2 % van het totale uit‑
staande bedrag van alle leningen. Hiermee bleef dat 
percentage nog steeds ruim onder het gemiddelde in 
het eurogebied (2,9 % in juni 2020).

Niettemin zijn de eerste tekenen van een verslech‑
terende kredietkwaliteit al zichtbaar. Het aandeel 
leningen met herstructureringsmaatregelen, waar‑
voor bijvoorbeeld een betaalpauze of een verlenging 
van de looptijd werd toegestaan, is sinds het begin 
van de coronacrisis immers duidelijk gestegen. Voor 
leningen aan gezinnen liep dat percentage tussen 
eind  2019 en september  2020 op van 1,2 % tot 
1,6 % en voor leningen aan bedrijven verdubbelde 
het van 1,2 % tot 2,4 %. Volgens de richtlijnen van de 
Europese Bankautoriteit 1 worden kredieten waarvoor 
een algemeen betalingsuitstel geldt niet automatisch 
als leningen met herstructureringsmaatregelen be‑
schouwd. De vastgestelde toename betreft dan ook 
hoofdzakelijk andere, meer kredietspecifieke vormen 
van schuldherschikking. Sinds de invoering van de 
nieuwe IFRS  9-boekhoudnorm in  2018, moeten de 
banken hun leningen naargelang van het kredietrisico 

1 EBA Guidelines on legislative and non‑legislative moratoria on loan 
repayments (EBA/GL/2020/02, gewijzigd door EBA/GL/2020/08 en 
EBA/GL/2020/15).

De Belgische banksector vatte de COVID‑19‑crisis aan 
met een sterke financiële positie. Mede als gevolg van 
de herstructureringen en de striktere regulering sinds 
de globale financiële crisis, werden immers sterke 
kapitaal- en liquiditeitsbuffers opgebouwd. Hierdoor 
kan de sector een belangrijke rol spelen in het op‑
vangen van de huidige crisis en het ondersteunen 
van de economie. De prudentiële autoriteiten heb‑
ben bovendien maatregelen genomen waardoor de 
banken hun kernfunctie in de financiële bemiddeling 
kunnen blijven vervullen (zie deel  5.1). De corona-
crisis stelt de banksector echter ook voor belangrijke 
nieuwe uitdagingen, die boven de problemen komen 
waarmee de sector reeds te kampen had. Zo zullen er 
als gevolg van de verwachte toename van de bedrijfs-
faillissementen en de werkloosheid hoogstwaarschijn‑
lijk meer kredieten van bedrijven of gezinnen niet of 
niet tijdig worden terugbetaald. Deze krediet verliezen 
– en de voorzieningen die worden aangelegd om der‑
gelijke verliezen op te vangen – wegen op de winstge‑
vendheid, terwijl die de afgelopen jaren reeds onder 
druk stond door onder meer de lagerente omgeving, 
de kostenstructuur en de sterke concurrentie op be‑
paalde markten.

De banken bereiden zich voor op een 
toename van de kredietverliezen

De banken verstrekten de afgelopen jaren heel wat 
leningen aan bedrijven en gezinnen in België en in 
het buitenland. De zware economische impact van de 
coronacrisis zal echter onder meer tot uiting komen in 
een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen en 
een oplopende werkloosheid, waardoor de terugbeta‑
ling van die leningen in het gedrang kan komen en 
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overigens in drie categorieën indelen en hun voorzie‑
ningen daarop afstemmen. Sinds de aanvang van de 
crisis is het aandeel leningen waarvan het kredietrisico 
significant is toegenomen maar die nog geen pro‑
bleemleningen zijn (dit zijn de kredieten in de tweede 
categorie), gestegen. Dat was vooral het geval voor 
de kredieten aan bedrijven : dat aandeel nam tussen 
eind 2019 en september 2020 toe van 13 % tot 17 %. 
Er blijken evenwel grote verschillen te zijn tussen de 
banken voor wat betreft de mate waarin leningen in 
de tweede categorie worden geclassificeerd en de 
extra voorzieningen die hiervoor werden aangelegd. 
Deze verschillen zijn niet volledig te verklaren door het 
risicoprofiel van de kredietportefeuilles. Ze  hebben 

ook te maken met het uiteenlopend gebruik van 
kwalitatieve indicatoren om leningen toe te wijzen 
aan een bepaalde categorie, de tijdigheid waarmee 
een significante toename van het kredietrisico wordt 
geïdentificeerd, en de macro-economische scenario’s 
die gehanteerd worden om de impact van de crisis 
te modelleren.

De kredietverliezen voor de Belgische banksector blij‑
ven voorlopig dan wel laag, maar ze dreigen sterk 
toe te nemen wanneer de bestaande steunmaatrege‑
len aflopen. De toekenning van schuldherschikkingen 
aan solvabele gezinnen en bedrijven op initiatief van 
de banken zelf – in tegenstelling tot het algemeen 

Grafiek  65

Het aandeel probleemleningen bleef nog stabiel, maar er was wel al een toename van het 
percentage leningen met herstructureringsmaatregelen
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Bron : NBB.
1 Probleemleningen zijn leningen die wellicht niet zullen worden terugbetaald als gevolg van financiële problemen bij de kredietnemer of 

waarvoor reeds een betalingsachterstand bestaat.
2 Leningen met herstructureringsmaatregelen zijn leningen waarvoor de banken concessies hebben gedaan (bijvoorbeeld in de vorm van een 

betaalpauze of een verlenging van de looptijd) aan debiteuren die financiële moeilijkheden ondervinden. Leningen waarvoor een algemeen 
betalingsuitstel (moratorium) geldt worden volgens de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit niet automatisch als leningen met 
herstructureringsmaatregelen beschouwd.
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betalingsuitstel waarbij de aanvraag gebeurt door de 
kredietnemer – kan een belangrijk kanaal zijn om de 
verliezen te minimaliseren en onnodige wanbetalin‑
gen te vermijden. Daarnaast moeten banken tijdig de 
nodige extra voorzieningen aanleggen om toekom‑
stige verliezen op te vangen. In september 2020 be‑
droegen de voorzieningen voor de kredietportefeuille 
in totaal zowat € 10,4 miljard, tegenover € 8,9 miljard 
eind 2019. De banken hebben tijdens de coronacrisis 
in verschillende mate nieuwe voorzieningen geboekt, 
niet alleen op grond van de samenstelling van hun 
kredietportefeuille, maar ook op basis van hun eigen 
inschattingen van het verloop van de crisis en het 
economische herstel.

Naast de reeds aangelegde voorzieningen, creëren 
ook de solide buffers die de afgelopen jaren in de 
Belgische banksector werden opgebouwd en de ver‑
schillende initiatieven van de toezichthouders en de 
regelgevers extra ruimte om hoger dan verwachte kre‑
dietverliezen op te kunnen vangen. Voorlopig heeft 
de sector deze buffers nog niet moeten aanspreken, 
aangezien de gegenereerde winsten voldoende waren 
om de bijkomende voorzieningen te dekken.

Ongeveer driekwart van de nieuwe voorzieningen 
werd aangelegd om verliezen op bedrijfskredieten 
op te vangen. In september  2020 had de Belgische 

Tabel  13

Uitstaande bedrijfskredieten van de Belgische banksector per bedrijfstak
(gegevens op geconsolideerde basis, brutoboekwaarde in september 2020, in € miljard)

Totaal Belgische  
bedrijven

Buitenlandse  
bedrijven

Totale bedrijfsleningen 249,6 161,8 87,9

waarvan :

Groot‑ en detailhandel 39,2 25,9 13,3

Verwerkende nijverheid 37,1 18,1 19,0

Exploitatie van en handel in onroerend goed 35,0 27,4 7,5

Bouwnijverheid 26,8 19,4 7,4

Vrije beroepen en wetenschappelijke en  
technische activiteiten 18,8 16,1 2,7

Menselijke gezondheidszorg en  
maatschappelijke dienstverlening 15,3 13,7 1,6

Vervoer en opslag 15,0 7,8 7,3

Landbouw, jacht en bosbouw 11,3 3,5 7,8

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 11,2 5,2 6,0

Administratieve en ondersteunende diensten 10,6 6,8 3,8

Informatie en communicatie 6,6 3,1 3,6

Financiële activiteiten en verzekeringen 5,5 3,6 1,8

Overige diensten 4,7 2,5 2,2

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 4,2 3,3 0,8

Distributie van water ;  
afval‑ en afvalwaterbeheer en sanering 2,9 2,0 0,8

Kunst, amusement en recreatie 1,8 1,5 0,4

Winning van delfstoffen 1,8 0,3 1,6

Openbaar bestuur en defensie 1,4 1,2 0,1

Onderwijs 0,6 0,4 0,2
    

Bron :  NBB.
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banksector in totaal voor ongeveer € 250 miljard le‑
ningen uitstaan aan bedrijven, waarvan € 162 miljard 
aan Belgische bedrijven. De sector is aldus onrecht‑
streeks blootgesteld aan de impact van de crisis op 
de zwaarst getroffen bedrijfstakken. De uitstaande 
kredieten aan de zeer kwetsbare branches – met 
name de horeca en de branche ‘kunst, amusement 
en recreatie’ – zijn echter relatief beperkt : eind sep‑
tember 2020 ging het om € 6 miljard of slechts 0,5 % 
van de totale bankactiva. De banken hebben ook 
leningen uitstaan ten aanzien van enkele subbranches 
binnen de groot- en detailhandel, de transportsector 
en de dienstensector die erg lijden onder de gevolgen 
van de crisis – zoals de niet-voedingsdetailhandel, 
het wegtransport van personen en de diensten aan 
personen. Ook het bedrag van de leningen aan deze 
subbranches is al met al eerder beperkt in verhouding 
tot de gehele kredietportefeuille van de sector.

De banksector kan ook nog verliezen oplopen door 
haar verwevenheid met de vastgoedmarkt. De ge‑
volgen van de crisis zullen vooral voelbaar zijn op de 
commerciële vastgoedmarkt. Deze is zeer conjunctuur‑
gevoelig en een aantal trends die in een stroomversnel‑
ling terechtkwamen, zoals thuiswerk en e-commerce, 

kunnen gevolgen hebben voor de markt van kantoren 
en die van retailvastgoed. In de afgelopen jaren is de 
blootstelling van de banksector aan de commerciële 
vastgoedmarkt steeds groter geworden, via directe 
leningen aan marktdeelnemers of via commercieel 
vastgoed dat als onderpand dient voor leningen. Eind 
september  2020 bedroeg die blootstelling ongeveer 
€ 60  miljard of 5 % van de bankactiva. Ook op de 
residentiële vastgoedmarkt zijn verliezen trouwens niet 
uitgesloten. De verwachte stijging van de werkloos‑
heid zou immers kunnen leiden tot een hogere wan‑
betalingsgraad op hypotheekleningen, die maar liefst 
20 % van de totale bankactiva vertegenwoordigen.

De winstgevendheid van de 
banksector komt verder onder druk 
te staan

Tijdens de eerste negen maanden van 2020 boekte de 
Belgische banksector een nettowinst van € 2,7 miljard 
op geconsolideerde basis, wat 40 % lager is dan in 
de overeenstemmende periode van 2019. Als gevolg 
hiervan daalde het rendement op het eigen vermogen 
tot 5,0 %, tegenover nog 8,7 % in 2019. Hoewel de 

Tabel  14

Resultatenrekening van de Belgische kredietinstellingen
(gegevens op geconsolideerde basis, in € miljard)

Eerste negen maanden

2017 2018 2019 2019 2020

Nettorenteresultaat 14,1 14,4 14,6 10,8 10,7

Niet‑renteresultaat 8,9 8,3 8,5 6,3 5,7

Nettoresultaat van de vergoedingen en commissies 1 5,6 5,6 5,6 4,1 4,1

Al dan niet gerealiseerde winsten en verliezen  
op financiële instrumenten 0,9 1,2 0,5 0,5 −0,2

Overige niet‑renteopbrengsten 2,5 1,5 2,4 1,7 1,8

Bedrijfsbaten (bankprovenu) 23,0 22,7 23,1 17,1 16,4

Bedrijfskosten −13,4 −13,9 −13,7 −10,4 −10,2

Brutobedrijfsresultaat  
(vóór waardeverminderingen en voorzieningen) 9,6 8,8 9,4 6,7 6,2

Waardeverminderingen en voorzieningen −0,7 −0,8 −1,3 −0,7 −2,5

Overige componenten van de resultatenrekening 2 −3,0 −2,3 −2,0 −1,4 −1,0

Nettowinst of ‑verlies 5,9 5,6 6,1 4,6 2,7

Bron :  NBB.
1 Inclusief de commissies die werden uitgekeerd aan (zelfstandige) bankagenten.
2 Deze rubriek bevat onder andere de belastingen, het buitengewone resultaat, de negatieve goodwill opgenomen in winst of verlies,  

en het aandeel in de winst of het verlies van investeringen in dochterondernemingen en joint ventures.
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winstgevendheid van de sector achteruitging, bleef 
het rendement op het eigen vermogen, ondanks de 
zware gevolgen van de coronacrisis, dus wel positief. 
Net als de afgelopen jaren, bleef het hiermee ook 
ruim boven het gemiddelde van de banken in het eu‑
rogebied. Dat laatste beliep op basis van de resultaten 
van de eerste jaarhelft minder dan 1 %.

De lagere winsten waren voornamelijk te wijten aan 
de bijkomende voorzieningen die de Belgische banken 
conform de prudentiële regelgeving aanlegden voor 
verwachte kredietverliezen door de COVID‑19‑crisis. 
Tijdens de eerste negen maanden van  2020 wer‑
den nieuwe voorzieningen ten belope van € 2,5 mil‑
jard aangelegd, een bedrag dat aanzienlijk hoger 
is dan in de overeenstemmende periode van  2019 
(€ 0,7 miljard) en dan tijdens de voorgaande volledige 
jaren (respectievelijk € 1,3  miljard, € 0,8  miljard en 
€ 0,7  miljard in  2019,  2018 en  2017). De krediet‑
verliesratio – dat is de verhouding tussen de nieuwe 
voorzieningen voor kredietverliezen en het totale vo‑
lume aan leningen – steeg bijgevolg duidelijk, van 
13  basispunten in  2019 tot 30  basispunten tijdens 
de eerste negen maanden 
van  2020. Hiermee bleef 
die ratio wel nog steeds 
ruim onder die van 78 ba‑
sispunten die in  2009 tij‑
dens de globale financiële 
crisis werd opgetekend. Het grootste deel van de 
nieuwe voorzieningen werd geboekt in het tweede 
kwartaal van  2020, maar het is mogelijk dat ook in 
het vierde kwartaal nog bijkomende nieuwe voorzie‑
ningen werden aangelegd als gevolg van de gedeel‑
telijke lockdown vanaf oktober 2020.

Daarnaast drukten ook de verliezen op financiële 
instrumenten enigszins het resultaat. Vanwege deze 
verliezen, die zich vooral tijdens het eerste kwartaal 
van 2020 voordeden als gevolg van het volatiele ver‑
loop op de financiële markten, lag het niet-renteresul‑
taat € 0,6 miljard lager dan in de overeenstemmende 
periode van het jaar voordien.

Alhoewel de aanhoudende lagerenteomgeving on‑
gunstig bleef voor het nettorente‑inkomen van de 
Belgische banksector, stabiliseerde het nettorenteresul‑
taat zich tijdens de eerste negen maanden van 2020 
ten opzichte van de overeenstemmende periode van 
het voorgaande jaar. Hierdoor bleef het de belangrijk‑
ste bijdrage leveren aan het brutobedrijfsresultaat. De 
lagerenteomgeving vormt een belangrijke uitdaging 

voor de banken, aangezien hun winst in grote mate 
afhankelijk is van de nettorentemarge, dat is het ver‑
schil tussen de rente die ze ontvangen op hun activa 
(in hoofdzaak leningen en obligaties) en de rente die 
ze betalen op hun passiva (zoals spaardeposito’s). Die 
marge staat onder druk omdat de rentevoet op lenin‑
gen en obligaties verder blijft dalen, terwijl de rente 
op de spaardeposito’s een ondergrens bereikt heeft. 
Dat de nettorente-inkomsten toch op peil bleven, 
was deels te danken aan de hogere kredietvolumes, 
voornamelijk aan bedrijven, in het begin van de crisis. 
Het nettorenteresultaat werd bovendien ondersteund 
door de maatregelen van de Raad van Bestuur van de 
ECB : door middel van het TLTRO III-programma krijgt 
de banksector immers tegen een gunstige rente extra 
liquiditeit ter beschikking om de kredietverlening aan 
gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Tegelijkertijd 
werd eind 2019 een nieuw systeem voor de vergoe‑
ding van overtollige liquiditeitsreserves ingevoerd (het 
two-tier system), waardoor het minder duur gewor‑
den is om reserves aan te houden bij de centrale bank. 
Verwacht wordt dat het huidige economische klimaat, 
de lagerenteomgeving en de federale garantierege‑

ling op korte en middellan‑
ge termijn de rentemarges 
en ook het nettorentere‑
sultaat verder onder druk 
zullen zetten. De groei van 
de leningen aan bedrijven, 

die de belangrijkste motor was van de toename van 
de rentedragende activa in het begin van  2020, is 
sindsdien overigens reeds sterk vertraagd.

Met behulp van de verschillende ondersteunende 
maatregelen van de centrale banken, de prudentiële 
autoriteiten, de overheid en de financiële sector 
zelf, bleef de impact van de COVID-19-crisis op de 
Belgische banksector vooralsnog dus relatief beperkt. 
Deze kwam vooral tot uiting in een anticipatie op toe‑
komstige kredietverliezen, die de rentabiliteit drukken. 
De crisis kwam echter boven bestaande (structurele) 
uitdagingen voor de winstgevendheid en het bedrijfs‑
model van de Belgische banken. Zo draagt de sector 
een relatief zware kostenstructuur met zich mee, met 
een kosten / inkomstenratio die schommelt rond 60 % 
(62 % tijdens de eerste negen maanden van  2020). 
Kostenbesparingen op korte termijn worden boven‑
dien bemoeilijkt door de noodzaak van investeringen 
tegen de achtergrond van de toenemende digitalise‑
ring van de financiële wereld. Tegelijkertijd vormen 
deze investeringen echter ook een opportuniteit om 
in de toekomst kostenefficiënter te kunnen werken. 

Dankzij de steunmaatregelen  
bleef de impact van de crisis op  

de banksector tot nu toe  
relatief beperkt
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Daarnaast kampen sommige banken met uitdagingen 
voor de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel – zoals 
bijvoorbeeld een gebrek aan diversificatie van hun 
inkomstenbronnen – die als gevolg van de lageren‑
teomgeving en de felle concurrentiestrijd in bepaalde 
markten nog meer tot uiting komen. Dat is vooral 
het geval voor de middelgrote en kleine banken 
die toegespitst zijn op activiteiten waar de impact 
van de lage rentes en de stevige concurrentie sterk 
voelbaar is. Een meer uitgebreide analyse hierover 
is opgenomen in het Verslag  2019 (meer bepaald 
in het deel Economische en financiële ontwikkeling, 
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5).

De rentabiliteit van de banksector zal dus onder druk 
blijven staan als gevolg van de kortetermijnimplicaties 
van de COVID‑19‑crisis en de meer structurele lan‑
getermijnuitdagingen die reeds vóór de uitbraak van 
de crisis aanwezig waren. Tegelijkertijd blijven zowel 

de solvabiliteits- als de liquiditeitspositie sterk en deze 
verbeterden zelfs tijdens de eerste negen maanden 
van 2020. Mede dankzij de opgelegde restricties voor 
de dividenduitkering, nam de gemiddelde kernkapitaal‑
ratio (CET 1-kapitaalratio) toe tot 16,1 % aan het einde 
van september  2020, tegenover 15,6 % eind  2019. 
Hiermee kwam deze ratio hoger uit dan gemiddeld 
in het eurogebied (15,3 % in juni 2020). Tegelijkertijd 
steeg de liquiditeitsdekkingsratio (liquidity coverage  
ratio – LCR) tot 167 % – het hoogste niveau sinds de 
invoering van deze prudentiële ratio in  2015 – wat 
vergelijkbaar is met het gemiddelde in het eurogebied 
(166 % in juni 2020). Doordat de Belgische banksector 
aldus over ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers be‑
schikt, die aangewend kunnen worden om kredietver‑
liezen op te vangen en de kredietverlening aan de reële 
economie te blijven verzekeren, kan hij een cruciale 
hefboom zijn om de gevolgen van de crisis voor de 
Belgische economie te verlichten.

Grafiek  66

De winstgevendheid staat onder druk doordat de kredietverliesratio toeneemt en de 
nettorentemarge daalt
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Bron : NBB.
1 De kredietverliesratio is de verhouding tussen de nieuwe voorzieningen voor kredietverliezen en het totale volume aan leningen (gegevens 

op geconsolideerde basis).
2 De nettorentemarge is het verschil tussen de gemiddelde rente ontvangen op rentedragende activa en de gemiddelde rente uitgekeerd op 

rentedragende passiva (gegevens op niet‑geconsolideerde basis).
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5.5 De verzekeringssector bleef 
veerkrachtig tegenover de eerste 
effecten van de COVID-19-crisis

De Belgische verzekeringssector moet al meerdere jaren 
het hoofd bieden aan een lagerenteomgeving en nam, 
op aanraden van de Bank als toezichthouder, aan‑
passingsmaatregelen om zijn solvabiliteit te vrijwaren. 
Dankzij die maatregelen was de sector over het alge‑
meen gezond en robuust toen de COVID‑19‑crisis uit‑
brak en kon ze de eerste gevolgen van deze crisis aan.

De COVID-19-crisis drukt de 
solvabiliteit van de verzekeringssector

De uitwerking van de COVID-19-crisis op de financiële 
markten neigt de solvabiliteit van de verzekeringson‑
dernemingen te verminderen. Deze verslechtering, 

die vooral uitgesproken was in het tweede kwartaal 
van 2020, is het gevolg van een zogenaamde ‘double 
hit’-schok, die tegelijk de waarde van de passiva en 
die van de activa op de balans van de verzekerings‑
ondernemingen beïnvloedt.

Aan de passiefzijde vloeit die schok voort uit de 
verlaging van de risicovrije rentes, wat de geactuali‑
seerde marktwaarde van de verplichtingen tegenover 
de verzekeringsnemers verhoogt. Deze daling van de 
rentes heeft ook een effect op de activa, doordat ze 
ook de marktwaarde van de obligaties, die 70 % van 
de beleggingsportefeuille van de verzekeraars uitma‑
ken, doet stijgen. Bovendien bracht de crisis een stij‑
ging van de risicopremies met zich mee, wat, ceteris 

Grafiek  67

De solvabiliteit van de verzekeringssector bleef relatief goed in 2020, ondanks een verslechtering 
tijdens het tweede kwartaal
(dekkingsgraad van de solvabiliteitskapitaalvereiste, in %)
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paribus, leidde tot een depreciatie van de marktwaar‑
de van bepaalde activa in hun beleggingsportefeuille.

In totaal viel de stijging van de marktwaarde van de 
activa kleiner uit dan die van de passiva, zodat de 
waarde van de eigen middelen automatisch afnam. 
De verplichtingen tegenover de verzekeringsnemers 
vermeerderden in het tweede kwartaal van 2020 im‑
mers met 3,6 %, terwijl de marktwaarde van de be‑
leggingsportefeuille slechts met 2,8 % steeg. Zo zakte 
het saldo tussen activa en passiva, dit is het kernver‑
mogen, van € 36,4 miljard eind maart tot € 35 miljard 
eind juni.

Als gevolg van deze double hit daalde de dekkings‑
graad van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor de 
sector, zoals blijkt uit de kwartaalgegevens van het 
regelgevend kader Solvabiliteit II, van 206 % in het 
eerste kwartaal van  2020 tot 187 % in het tweede 
kwartaal. In het derde kwartaal steeg hij opnieuw 
tot 194 %. Ondanks de verslechtering in het tweede 
kwartaal, blijft de solvabiliteit van de sector als geheel 
tot nog toe relatief goed. De aanbeveling van de 
Bank om tijdelijk dividenduitkeringen op te schor‑
ten hielp de negatieve effecten op de solvabiliteit 
van de sector afzwakken. Er komen echter grote 
verschillen in solvabiliteit voor tussen de individuele 
verzekeringsondernemingen.

De vooruitzichten qua 
winstgevendheid lijden onder de 
COVID-19-crisis, met name door 
het verloop van de premies en de 
schadegevallen

Hoewel het nog niet mogelijk is een volledig beeld te 
verkrijgen van de impact van de COVID-19-crisis op 
de winstgevendheid van de verzekeringssector, wijzen 
bepaalde tussentijdse indicatoren op een verslechte‑
ring. De resultatenrekening van de sector zal immers 
via twee belangrijke kanalen door de crisis worden 
getroffen, met name het verloop van de premies en 
de schadegevallen en dat van het rendement op de 
beleggingsportefeuille van de verzekeraars.

In de niet‑levensverzekeringssector bleef het bedrag 
van de geïnde premies in het tweede en derde kwar‑
taal van 2020 stabiel in vergelijking met de overeen‑
stemmende kwartalen van  2019. Tussen de diverse 
verzekeringstakken werden echter aanzienlijke ver‑
schillen opgetekend, aangezien ze in uiteenlopende 

mate door de crisis werden getroffen. De krediet‑ en 
borgtochtverzekering, de arbeidsongevallenverzeke‑
ring en de autoverzekering burgerlijke aansprake‑
lijkheid behoren tot de meest getroffen takken, als 
gevolg van de economische recessie en de impact 
van de eerste lockdown. De schadegevallen daalden 
in het tweede en derde kwartaal van  2020 op hun 
beurt met ongeveer 10 % ten opzichte van  2019, 
met name als gevolg van de effecten van de eerste 
lockdown. Ook hier verschilt de situatie sterk van de 
ene tak tot de andere. Voor onder meer de arbeids‑
ongevallenverzekering, de autoverzekeringen en de 
reisbijstand werd een vermindering van het aantal 
schadegevallen opgetekend. Daarentegen nam de 
schadelast aanzienlijk toe voor andere takken, zoals 
de verzekering tegen inkomensverlies. De combinatie 
van stabiele premies en een kleiner aantal schadege‑
vallen had een positieve impact op de resultaten van 
de niet-levensverzekeringsactiviteit tijdens het tweede 
en derde kwartaal van 2020.

In de levensverzekeringssector daalden de geïnde pre‑
mies tijdens het tweede en derde kwartaal van 2020 
met respectievelijk 8 % en 6 % ten opzichte van 
de overeenstemmende kwartalen van  2019. De da‑
ling was meer uitgesproken voor de contracten met 
gewaarborgde rente (tak 21) dan voor die met niet‑
gewaarborgde rente (tak 23). De schadegevallen in 
deze sector namen in het tweede en derde kwar‑
taal van  2020 telkens met ongeveer 8 % toe, dit is 
een meer uitgesproken stijging dan tijdens de over‑
eenstemmende kwartalen van  2019. De vermelde 
ontwikkelingen van de premies en de schadegeval‑
len drukten de resultaten van de levensverzekerings‑
sector. Het is echter nog te vroeg om in te schatten 
of deze verslechtering al dan niet tijdelijk is. Rekening 
houdend met de risicoaversie van de Belgische gezin‑
nen en met hun toegenomen spaargelden sinds het 
begin van de crisis, is het immers niet uitgesloten 
dat ze opnieuw in levensverzekeringsproducten zullen 
gaan beleggen.

Er mag overigens niet uit het oog worden verloren dat 
de coronacrisis, naast haar impact tijdens de eerste 
kwartalen van de crisis, ook negatieve effecten op 
de lange termijn kan hebben, zoals een stijging van 
de werkloosheid, faillissementen van bedrijven of een 
aanhoudende zwakte van de investeringen en van de 
buitenlandse vraag. Een dergelijke economische situ‑
atie zou zeer waarschijnlijk de inschrijvingen op verze‑
keringsproducten doen dalen, zowel in de levens- als 
in de niet‑levensverzekeringssector.
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Ook de beleggingsportefeuille is 
blootgesteld aan de gevolgen van de 
coronacrisis

De COVID‑19‑crisis brengt niet alleen risico’s voor de 
solvabiliteit en de winstgevendheid van de verzeke‑
ringsondernemingen met zich mee, ze kan ook de 
waarde beïnvloeden van de aangehouden activa.

Doordat de Belgische verzekeringssector belegt in 
bedrijfsobligaties en aandelen is hij blootgesteld 
aan niet-financiële ondernemingen uit verschillende 

bedrijfstakken, waarvan sommige zwaarder werden 
getroffen door de inperkingsmaatregelen. De horeca‑ 
en evenementenbranches, die als bijzonder kwetsbaar 
worden beschouwd, omdat ze volgens de ERMG-
enquêtegegevens hun omzet het sterkst zagen dalen 
of omdat ze het hoogste faillissementsrisico lopen, 
maken ongeveer 1 % van de bedrijfsobligatieporte‑
feuille en minder dan 0,5 % van de aandelenporte‑
feuille uit. De blootstellingen aan andere branches 
die door de coronacrisis worden getroffen, zoals de 
detailhandel, de diensten aan personen en het vervoer 
van personen, blijven ook beperkt.

Tabel  15

Bedrijfsobligatie- en aandelenportefeuilles van de Belgische verzekeringssector per bedrijfstak
(marktwaarde)

Bedrijfsobligaties Aandelen

Bedrag van  
de blootstelling 

 
 

(in € miljard)

Aandeel in  
de betrokken  
portefeuille 

 
(in %)

Bedrag van  
de blootstelling 

 
 

(in € miljard)

Aandeel in  
de betrokken  
portefeuille 

 
(in %)

Financiële activiteiten en verzekeringen 21,4 34,2 11,5 53,6

Verwerkende nijverheid 12,1 19,3 2,7 12,7

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 6,0 9,6 0,4 1,9

Informatie en communicatie 5,0 8,1 0,8 3,6

Vervoer en opslag 4,5 7,2 0,1 0,4

Exploitatie van en handel in onroerend goed 4,2 6,7 4,4 20,4

Bouwnijverheid 2,0 3,3 0,2 1,1

Openbaar bestuur en defensie 1,3 2,1 0,0 0,0

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1,2 2,0 0,0 0,2

Vrije beroepen en wetenschappelijke en  
technische activiteiten 0,9 1,5 0,3 1,4

Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen 0,9 1,4 0,4 1,7

Winning van delfstoffen 0,8 1,3 0,0 0,1

Administratieve en ondersteunende diensten 0,6 0,9 0,2 0,7

Overige 0,6 0,9 0,1 0,6

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,4 0,6 0,1 0,2

Menselijke gezondheidszorg en  
maatschappelijke dienstverlening 0,3 0,6 0,1 0,6

Landbouw, bosbouw en visserij 0,1 0,1 0,0 0,0

Onderwijs 0,0 0,1 0,0 0,0

Overige diensten 0,0 0,1 0,1 0,5

Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,1 0,0 0,0

Huishoudens als werkgever 0,0 0,0 0,0 0,0

Bron :  NBB.
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Naast de negatieve impact die een eventuele verslechte‑
ring van de situatie van de kwetsbare branches zou heb‑
ben op de marktwaarde van deze beleggingen, vormt 
ook het risico op een slechtere kredietbeoordeling door 
de ratingbureaus een reden tot bezorgdheid. Aangezien 
ongeveer 35 % van de bedrijfsobligaties in de portefeuil‑
le een BBB-rating hebben, zouden zelfs beperkte rating‑
verlagingen deze activa immers kunnen doen terugvallen 
tot zogenaamde speculatie‑
ve beleggingen, die onder 
meer hogere reglementaire 
kapitaalvereisten inhouden. 
Simulaties van de Bank to‑
nen dat deze mogelijkheid 
aanzienlijke negatieve gevolgen zou kunnen hebben 
voor de solvabiliteit van de sector als geheel, maar in het 
bijzonder voor die van bepaalde verzekeraars.

Ook de banksector zou negatieve gevolgen van de cri‑
sis kunnen ondervinden, met name wanneer het beta‑
lingsuitstel en de garantieregelingen voor kredieten aan 
bedrijven ten einde lopen en de bedrijfsfaillissementen 
zouden toenemen. De verzekeringsondernemingen zijn 
ook blootgesteld aan de banken, hetzij omdat ze 
bankobligaties of -aandelen aanhouden, hetzij om‑
dat ze tot een bankverzekeringsgroep behoren. De 
Belgische verzekeringssector is, vergeleken met de rest 

van Europa, evenwel een van de minst blootgestelde 
aan de banksector (ongeveer 8 % van de beleggings‑
portefeuille, tegen 16 % op Europees niveau).

De verzekeringsondernemingen zijn daarenboven 
relatief belangrijke institutionele beleggers in com‑
mercieel vastgoed, waaraan hun directe en indirecte 
blootstelling jaar na jaar is toegenomen. Deze  be‑

loopt momenteel ongeveer 
€ 30,3 miljard, dat is 10 % 
van de totale beleggings‑
portefeuille. Ook  deze 
blootstelling aan commer‑
cieel vastgoed dreigt ne‑

gatieve gevolgen te ondervinden van de crisis, in 
het bijzonder als de onlineaankopen nog belangrijker 
zouden worden ten koste van aankopen in winkels 
en als de prijzen van kantoorgebouwen negatief be‑
invloed zouden worden door de veralgemening van 
het telewerk.

Aangezien de verzekeringssector een uitgebreide be‑
leggingsportefeuille in overheidsschulden aanhoudt 
(€ 141  miljard, of 47 % van de totale portefeuille), 
voornamelijk van de eigen overheden, is hij rela‑
tief blootgesteld aan schommelingen in de spreads 
op deze markt. Naast de dekkingsmogelijkheden 

Door zijn blootstelling aan  
commercieel vastgoed dreigt 
de sector te lijden onder de 

gevolgen van de crisis
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waarover elke verzekeringsonderneming beschikt om 
zich tegen dit risico te beschermen, kan ook het 
contracyclische volatiliteitsaanpassingsmechanisme 
(volatility�adjustment) waarin het regelgevende kader 
Solvabiliteit II voorziet, bij volatiele spreads een tem‑
perende rol spelen.

Het herbeleggingsrisico zal 
ongetwijfeld verder toenemen

Zoals hierboven vermeld, zullen de rendementen op 
de beleggingsportefeuille van de verzekeringssector 
naar verwachting dalen, terwijl ze al onder druk 
stonden door de lagerenteomgeving, die waarschijn‑
lijk ook na de crisis zal aanhouden. Dit zal vooral 
nadelig zijn voor de levensverzekeraars die verplich‑
tingen moeten nakomen die in het verleden tegen 
soms nog hoge gewaarborgde rentes zijn aangegaan. 
Dankzij de maatregelen die ze sinds een aantal jaren 
nemen, kon de gemiddelde gewaarborgde rente op 
de uitstaande levensverzekeringscontracten worden 
verlaagd van 2,62 % in  2016 tot 2,16 % in  2019. 
Door de crisis zal het herbeleggingsrisico echter de 
toekomstige rendementen blijven drukken, doordat 
de activa die op vervaldatum komen vervangen zullen 
worden door activa met een lager rendement.

Om dit risico te beperken, ging de verzekerings sector 
een deel van de obligatieportefeuilles toewijzen aan 
minder liquide activa, die een hoger rendement heb‑
ben en het mogelijk maken de reglementaire kapitaal‑
vereisten te verlagen dankzij hun positief effect op de 
diversificatie van de beleggingsmix. Dat verklaart de 
constante toename van de blootstelling van de sec‑
tor aan hypothecaire leningen, die momenteel goed 
zijn voor €  18,4  miljard, ofwel 6 % van de totale 
beleggingsportefeuille.

Het is niet uitgesloten dat de COVID‑19‑crisis de 
herschikking van de portefeuille naar meer renda‑
bele, maar ook meer risicovolle activa versnelt, wat 
de markt-, tegenpartij- en liquiditeitsrisico’s voor de 
sector kan doen stijgen.
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6.1 De gunstige dynamiek op de 
arbeidsmarkt werd bruusk onderbroken 
door de COVID-19-crisis

Tot eind 2019 was de situatie op de arbeidsmarkt in 
België aanzienlijk verbeterd. De binnenlandse werkge‑
legenheid was al vier jaar gestaag toegenomen in een 
gemiddeld groeitempo van 1,5 % op jaarbasis, wat 
overeenstemt met een nettowerkgelegenheidscreatie 
van ongeveer 70 000  banen per jaar. De werkloos‑
heidsgraad was onafgebroken gedaald en in  2019 
teruggelopen tot een historisch dieptepunt van 5,4 %.

De bruuske en diepe recessie die zich half maart 2020 
voltrok omdat hele segmenten van de economie wer‑
den stilgelegd, gooide die situatie volledig om.

De instrumenten waarmee het arbeidsvolume kan wor‑
den aangepast aan het verloop van de productie wer‑
den massaal aangewend. Hierdoor leidde de scherpe 
daling van het bbp vooral tot een aanzienlijke daling 
van de gemiddelde arbeidsduur per persoon, terwijl 
de impact op de werkgelegenheid en de productiviteit 
aanvankelijk beperkt bleef.

Door de beperkende maatregelen die de overheid 
oplegde, was de aanpassing van het aantal gewerkte 
uren zeer uitgesproken. Ter vergelijking : bij de globale 
financiële crisis van  2008-2009 werd de daling van 

Grafiek  68

De scherpe daling van de bedrijvigheid resulteerde vooral in een val van het arbeidsvolume
(uitsplitsing van de bbp-groei, seizoengezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het 
voorgaande jaar)

20132008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
−16

−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

6

2020 r

p.m. Bbp naar volume

Binnenlandse werkgelegenheid Productiviteit per gewerkt uur

Gemiddelde arbeidsduur

  
Bronnen :  INR, NBB.



198 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

de bedrijvigheid relatief sterker opgevangen door een 
afname van de zichtbare arbeidsproductiviteit. Vanaf 
het derde kwartaal van 2020, bij de versoepeling na 
de eerste golf van de pandemie, nam de productivi‑
teit af. Net als de werkhervatting was het herstel van 
de bedrijvigheid immers maar gedeeltelijk, en in vele 
bedrijfstakken moest de arbeidsorganisatie worden 
aangepast om de gezondheidsvoorschriften na te leven.

Als reactie op het verlies aan bedrijvigheid, werd 
het arbeidsvolume voornamelijk verlaagd door mas‑
saal gebruik te maken van het stelsel van tijdelijke 
werkloosheid voor de loontrekkenden en van het 
overbruggingsrecht voor de zelfstandigen. Gelet op de 
omvang van de crisis werden de vergoedingen opge‑
trokken en werden de toe‑
gangsprocedures voor die 
stelsels versoepeld. Dankzij 
de administratieve vereen‑
voudiging en omdat het 
personeel van de RVA en 
van de verzekeringskassen voor zelfstandigen werd 
ingeschakeld – die geconfronteerd werden met een 
ongekend aantal te behandelen dossiers – konden de 
vergoedingen snel worden uitgekeerd.

In april  2020, toen de eerste golf van de pandemie 
het hardst toesloeg, ontvingen meer dan een miljoen 
werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloos‑
heid, goed voor bijna 40 % van de loontrekkenden 
van de private sector. Dat is viermaal meer dan de 
230 000 op het hoogtepunt van de globale financiële 
crisis. De meesten van hen waren echter niet voltijds 
tijdelijk werkloos, maar wisselden periodes van tijdelijke 
werkloosheid en werken af. Daarnaast deden toen 
ongeveer 400 000  zelfstandigen een beroep op het 
overbruggingsrecht, dat is 50 % van hun totale aantal.

Tijdens de zomer liep het gebruik van die stelsels terug 
als gevolg van de versoepeling van de lockdowns. De 
tweede golf en de nieuwe beperkende maatregelen 

die in oktober en novem‑
ber werden aangenomen, 
deden het beroep op die 
financiële steun beperkt 
toenemen. In november 
waren 500 000  werkne‑

mers tijdelijk werkloos en maakten 150 000 zelfstan‑
digen gebruik van het overbruggingsrecht. Die niveaus 
waren nog altijd zeer hoog, maar toch lager dan de 
piek in april 2020.

Het massale gebruik van tijdelijke 
werkloosheid en overbruggingsrecht 
temperde de weerslag van het verlies 

aan activiteit op de arbeidsmarkt

Grafiek  69

Een ongekend gebruik van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid, 2020)
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199NBB Verslag 2020 ¡ Arbeidsmarkt

De versoepelingen van de stelsels, die aanvankelijk tot 
eind juni van toepassing waren, werden eerst verlengd 
tot het einde van het jaar, om rekening te houden met 
de aanslepende crisis in sommige bedrijfstakken. Ze 
werden ook veel beter afgebakend dan bij de aanvang 
van de crisis. Vanaf september was de versoepelde toe‑
gangsprocedure voor tijdelijke werkloosheid nog enkel 
geldig voor bijzonder zwaar getroffen bedrijfstakken. 
Het overbruggingsrecht werd dan weer beperkt tot de 
zelfstandigen waarvan de activiteiten door de over‑
heidsmaatregelen waren ingeperkt of verboden. Vanaf 
juni werd die regeling aangevuld met een heropstart-
overbruggingsrecht, dat beschikbaar was voor zelfstan‑
digen van wie de omzet tussen het tweede kwartaal 
van 2019 en dat van 2020 met ten minste 10 % was 
gedaald. De tweede golf en de nieuwe beperkende 
maatregelen van oktober en november 2020 leidden 
tot een nieuwe versoepeling van de steunregelingen. In 
oktober werd een dubbel overbruggingsrecht ingevoerd 
om de bedrijfstakken te helpen die hun activiteiten op‑
nieuw moesten stopzetten. Wegens de aanhoudende 
gezondheidscrisis en de risico’s ervan voor de economie 
werd in december besloten die regelingen te verlengen 
– en aan te passen – tot na 2020 om de bedrijvigheid 
en de werkgelegenheid in stand te houden.

Terwijl de tijdelijke werkloosheid de ondernemingen in 
staat stelt het arbeidsvolume van de eigen werknemers 
zeer snel aan te passen aan de schommelingen van 

de bedrijvigheid, biedt uitzendarbeid hen extra flexi‑
biliteit. Uit het verloop van de uitzendindicator blijkt 
hoe krachtig en plotseling de schok van de coronacrisis 
was. Het volume uitzendarbeid nam immers drastisch 
af in april en lag toen ruim onder het niveau dat 
tijdens de globale financiële crisis werd opgetekend. 
De toename ervan in mei geeft dan weer aan dat die 
arbeidsvorm vlot reageert op het herstel van de bedrij‑
vigheid. Ondanks die opleving had de uitzendarbeid 
aan het einde van het jaar het peil van vóór de crisis 
echter nog steeds niet bereikt.

De crisis bracht ook een herschikking 
van de arbeidsorganisatie teweeg

De overheid nam nog andere maatregelen om de 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis 
tijdelijk te verhogen. Zo stond ze toe om statuten of be‑
paalde beroepen te combineren met uitkeringen – met 
name die voor tijdelijke werkloosheid – om de tekorten 
aan en de afwezigheden van werknemers in essentiële 
sectoren op te vangen. Ze maakte het op die manier 
mogelijk werknemers te detacheren naar ondernemin‑
gen die in die sectoren actief zijn. Deze konden ook 
arbeidskrachten in dienst nemen met opeenvolgende 
korte arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur van 
minimaal zeven dagen, zonder dat die overeenkom‑
sten automatisch in een arbeidsovereenkomst voor 

Grafiek  70

Na een zeer sterke daling in april nam de uitzendarbeid vanaf mei weer toe
(seizoengezuiverde gegevens op maandbasis, in duizenden uren)
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onbepaalde duur werden omgezet. Bovendien werd 
het plafond voor de werkuren van studenten geneu‑
traliseerd en kon het tijdskrediet voor werknemers in 
de essentiële sectoren worden opgeschort.

Niet alleen de verschillende beleidsniveaus namen 
maatregelen. De ondernemingen en de overheidsdien‑
sten wijzigden hun werkorganisatie ook grondig om, 
ondanks de gezondheidsvoorschriften, de continuïteit 
van hun activiteiten te waarborgen. De belangrijk‑
ste aanpassing bestond erin dat snel middelen voor 
telewerk ter beschikking werden gesteld indien de 
taken thuis konden worden uitgevoerd. Het aantal 
telewerkers is dan ook sterk gestegen en thuiswerk 
werd de algemene praktijk in ondernemingen die er 
tot dan slechts sporadisch gebruik van maakten. In 
bepaalde gevallen werd het gecombineerd met werken 
op de werkplek, terwijl in andere gevallen de volledige 
werktijd thuis werd volbracht. Die wijzigingen in de 
arbeidsorganisatie blijken duidelijk uit de enquêtes van 
de ERMG bij de ondernemingen om de economische 
effecten van de coronacrisis in te schatten. De resul‑
taten van de opeenvolgende enquêtes weerspiegelen 
immers de invoering van de verschillende lockdown‑ en 
versoepelingsmaatregelen.

De flexibiliteitsinstrumenten hebben 
het banenverlies grotendeels 
opgevangen

Dankzij het massale gebruik van tijdelijke werkloosheid 
en overbruggingsrecht, bleef het nettobanenverlies 
in 2020 beperkt tot gemiddeld ongeveer 10 000 een‑
heden op jaarbasis.

Die daling komt volledig voor rekening van de loon‑
trekkenden van de conjunctuurgevoelige bedrijfstak‑
ken, waar het gemiddelde aantal banen in 2020 met 
34 000  eenheden terugliep in vergelijking met het 
jaar voordien. De daling van de werkgelegenheid op 
jaarbasis kwam in die branches tot uiting vanaf het 
tweede kwartaal van  2020. Daarentegen nam het 
aantal personeelsleden van de overheid (ambtenaren 
of werknemers), het onderwijs en de gezondheidszorg 
verder toe. Ook het aantal zelfstandigen steeg opnieuw, 
met netto 13 000  eenheden. Reeds in de periode 
van 2009 tot 2013, tijdens de globale financiële crisis 
en de daaropvolgende crisis in het eurogebied, bleek 
de zelfstandige werkgelegenheid minder gevoelig voor 
conjunctuurschommelingen en verdwenen er in netto‑
termen geen banen. In 2020 droegen het versoepelde 

Grafiek  71

De arbeidsorganisatie paste zich aan en veranderde naargelang van de beperkende maatregelen
(in % van het totale personeelsbestand van de ondervraagde ondernemingen 1, 2020) 
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overbruggingsrecht, het uitstel (of in sommige geval‑
len de vrijstelling) van de betaling van bijdragen en 
het moratorium op faillissementen tijdelijk bij tot de 
handhaving van de zelfstandige werkgelegenheid.

Sinds de uitbraak van de COVID‑19‑crisis werden 
veel meer ontslagen door bedrijfsherstructureringen 
of ‑sluitingen aangekondigd. Een honderdtal onder‑
nemingen startte met een procedure van collectief 
ontslag als gevolg van een herstructureringsplan of 
de stopzetting van hun activiteit. In totaal werden 
8 000  werknemers hierdoor getroffen. Doordat die 
procedures vertraging opliepen, was het grootste deel 
van de concrete effecten ervan op de werkgelegenheid 
nog niet merkbaar in  2020. Terwijl ze aanvankelijk 
vooral ondernemingen betroffen die reeds vóór de 
crisis kwetsbaar waren, zouden andere aankondigingen 
kunnen volgen indien de gezondheidsmaatregelen de 

activiteit van de ondernemingen blijven beperken of 
wanneer de tijdelijke steunmaatregelen zullen aflopen. 
De banenvernietiging zou in de loop van  2021  dus 
kunnen versnellen.

Tijdens de eerste golf van de crisis, in het tweede kwar‑
taal van 2020, hebben sommige arbeidskrachten hun 
zoektocht naar werk tijdelijk uitgesteld in afwachting 
van betere tijden. De werkgelegenheidskansen waren 
schaars en de beperkingen voor verplaatsingen en 
de gezondheidsrisico’s bemoeilijkten sollicitaties en 
indienstnemingen. De meesten van hen ontvangen 
geen werkloosheidsuitkeringen, zoals buitenlanders, 
jonge werknemers die over onvoldoende beroepserva‑
ring beschikken om recht te hebben op een dergelijke 
uitkering en begunstigden van een leefloon voor wie 
de verplichte inschrijving als werkzoekende werd op‑
geschort. Al deze personen worden noch als werkende 

Tabel  16

Vraag naar en aanbod van arbeid
(jaar‑op‑jaar veranderingen in duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Niveau

2016 2017 2018 2019 2020 r 2020 r

Bevolking op arbeidsleeftijd 1 16 12 13 17 14 7 357

Beroepsbevolking 33 46 40 58 8 5 462

Nationale werkgelegenheid 58 74 71 77 −9 4 968

Grensarbeiders (saldo) 0 1 1 1 0 84

Binnenlandse werkgelegenheid 58 73 70 76 −10 4 884

Zelfstandigen 12 13 13 14 13 832

Loontrekkenden 46 60 56 61 −23 4 052

Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 2 28 36 38 39 −34 2 493

Overheid en onderwijs 2 8 7 8 5 844

Overige diensten 3 16 17 11 14 6 715

Niet‑werkende werkzoekenden −26 −28 −30 −19 18 494

       

p.m. Geharmoniseerde  
werkloosheidsgraad 4, 5 7,9 7,1 6,0 5,4 5,7 –

p.m. Geharmoniseerde  
werkgelegenheidsgraad 4, 6 67,7 68,5 69,7 70,5 70,1 –

Bronnen :  FPB, INR, RVA, Statbel, NBB.
1 Personen van 15 tot 64 jaar.
2 Landbouw ; industrie ; energie en water ; bouwnijverheid ; handel ; vervoer en logistiek ; horeca ; communicatie ; financiële activiteiten ; 

vastgoed en diensten aan ondernemingen.
3 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ; collectieve sociale, persoonlijke en huishoudelijke diensten.
4  Op basis van de enquête naar de arbeidskrachten.
5 Werkzoekenden in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.
6 Werkenden in % van de bevolking op arbeidsleeftijd van 20 tot 64 jaar.
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noch als werkzoekende beschouwd, en maken dus 
geen deel uit van de beroepsbevolking. Hiervoor werd 
bijgevolg in het tweede kwartaal van 2020 een duide‑
lijke vertraging opgetekend. Die was echter tijdelijk, en 
in het derde kwartaal, toen de gezondheidstoestand 
verbeterde en de beperkende maatregelen versoepeld 
werden, nam de beroepsbevolking opnieuw toe.

Als gevolg van de maatregelen ter ondersteuning van 
de werkgelegenheid en van het tijdelijke effect van die 
pauze in het zoeken naar werk, bleef de stijging van 
het aantal werkzoekenden – gelet op de omvang van 
de inkrimping van de bedrijvigheid – beperkt. Nadat 
de toename van het aantal niet‑werkende werkzoe‑
kenden op jaarbasis in mei 2020 een piek had bereikt 
(+38 000 eenheden in vergelijking met een jaar eerder), 
liep ze geleidelijk terug tot 20 000 in december.

In totaal lag het aantal niet‑werkende werkzoeken‑
den in  2020 17 500  eenheden hoger dan het jaar 
voordien, wat neerkomt op een stijging met 3,7 %. In 
Brussel was de toename van het aantal werkzoeken‑
den gering, namelijk 0,9 %. Die ontwikkeling houdt 
deels verband met de samenstelling van de bevolking 
die een beroep doet op Actiris. Deze bestaat immers 
voor een aanzienlijk deel uit personen die geen van 
de landstalen en/of geen digitale tools beheersen. De 
inschrijvingen als werkzoekende van dergelijke perso‑
nen namen sterk af door de sluiting van de kantoren 

tijdens de periodes van lockdown. In Wallonië nam 
het aantal niet-werkende werkzoekenden op jaarbasis 
met 3 % toe. In Vlaanderen, waar de arbeidsmarkt 
gevoeliger is voor conjunctuurschommelingen, was 
die stijging het grootst, namelijk 5,8 %.

Toen de beperkende maatregelen in werking tra‑
den, werden er minder vacatures ingediend bij de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. Tal van 
bedrijven schortten hun indienstnemingsprocedures 
op, behalve in essentiële sectoren zoals de gezond‑
heidszorg en de logistiek. Gezien de sterke daling 
van de werkgelegenheidskansen, besloot de federale 
overheid om de degressiviteit van de werkloosheids‑
uitkeringen tijdelijk te bevriezen. Vanaf mei werden 
echter opnieuw meer vacatures ingediend bij de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, wat wijst 
op de reactiviteit van de arbeidsmarkt. Die dynamiek 
werd echter afgeremd door de tweede lockdown, die 
de werkgelegenheidskansen opnieuw deed afnemen. 
De daling van het aantal vacatures viel evenwel lager 
uit dan tijdens de eerste golf.

De resultaten van de vacature-enquête wezen even‑
eens op een verslechtering tijdens de eerste lock‑
down, waarbij de vacaturegraad terugliep van 3,4 % 
in het laatste kwartaal van  2019 tot 3,0 % in het 
tweede kwartaal van  2020, maar ook die indicator 
verbeterde in het derde kwartaal opnieuw, tot 3,3 %. 

Grafiek  72

Gelet op de omvangrijke daling van de bedrijvigheid, bleef de stijging van de werkloosheid beperkt
(verloop op jaarbasis van het aantal niet-werkende werkzoekenden, maandgegevens in duizenden)
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Ondanks de crisis bleef het aantal vacatures hoog : in 
het derde kwartaal van 2020 waren het er 131 000. 
De problematiek van de niet‑ingevulde vacatures is 
het scherpst in Vlaanderen, met een vacaturegraad 
van 3,5 % (85 000  vacatures), gevolgd door Brussel 
(3,2 %, of 19 000  vacatures) en Wallonië (2,7 %, of 

28 000 vacatures). Ondanks de stijging van de werk‑
loosheid slaagden sommige ondernemingen er niet 
in snel medewerkers te vinden. Dit weerspiegelt een 
van de structurele problemen van onze arbeidsmarkt, 
namelijk de moeilijke afstemming tussen het aanbod 
van en de vraag naar arbeid.

Grafiek  73

Het aantal vacatures weerspiegelt de beperkende maatregelen en de versoepelingen
(maandgegevens, via het gewone circuit ontvangen vacatures)
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De geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die in 2019 
met 5,4 % tot een voor België historisch dieptepunt was 
gedaald, nam in 2020 licht toe, tot gemiddeld 5,7 %. 
Die geringe toename verhult echter een neerwaartse 
tendens tot het tweede kwartaal van 2020, waarin dat 
percentage afnam tot 4,9 %, en een sterke opleving in 
het derde kwartaal, tot 6,5 %. Indien er geen uitstel 
van de zoektocht naar werk was geweest, zou de 

opwaartse kentering van de werkloosheidsgraad zich 
waarschijnlijk reeds vanaf het tweede kwartaal hebben 
voorgedaan. De stijging van het aantal werkzoekenden 
bracht de werkloosheidsgraad in het derde kwartaal 
van 2020 op 4,4 % in Vlaanderen, 7,7 % in Wallonië 
en 15 % in Brussel, terwijl hij in het vierde kwartaal 
van  2019 nog op respectievelijk 2,9 %, 7,6 % en 
11,8 % uitkwam.

Grafiek  74

De neerwaartse tendens van de werkloosheidsgraad is voorbij
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar)
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De coronacrisis trof de bedrijvigheid in de hele eco‑
nomie, zij het in uiteenlopende mate naargelang van 
de bedrijfstak. Doordat het stelsel van tijdelijke werk‑
loosheid algemeen werd toegepast, vormde dit het 
belangrijkste instrument om het verlies aan activiteit 
voor de loontrekkenden op te vangen. Zo tekent zich 
een bijna lineair verband af tussen het omzetverlies 
per bedrijfstak en de mate waarin dat stelsel werd 
toegepast.

De bedrijfstakken die het meest intensief gebruik‑
maakten van tijdelijke werkloosheid, waren in de 
eerste plaats de branches die vanaf half maart 2020 

vrijwel aanhoudend moesten sluiten, zoals die van 
evenementen en recreatie. Ook de bedrijfstakken 
die voor langdurige periodes werden gesloten, zoals 
de horeca en de persoonlijke diensten (kappers en 
schoonheidssalons) en, in mindere mate, de niet-
essentiële handelszaken, deden in ruime mate een 
beroep op het stelsel. Andere branches werden 
geconfronteerd met een drastische afname van de 
vraag, hetzij omdat ze toeleveren aan de gesloten be‑
drijfstakken, zoals de leveranciers van de horeca, hetzij 
omdat de klanten verstek lieten gaan, bijvoorbeeld 
voor toerisme en reizen of voor de onderaannemers 
van de luchtvaartindustrie.

6.2 De effecten op de arbeid liepen uiteen 
naargelang van de bedrijfstakken 
en de groepen van personen
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In bepaalde ondernemingen waar het werk nood‑
zakelijkerwijs op de werkplek moet worden verricht, 
werd de organisatie volledig herzien om rekening te 
houden met de gezondheidsregels. Zo noopten het 
bewaren van fysieke afstand en de verplichting een 
mondmasker te dragen (waarvan er oorspronkelijk 
te weinig waren tijdens de eerste golf) bepaalde be‑
drijfstakken, zoals de industrie en de bouwnijverheid, 
ertoe hun activiteiten tijdelijk stop te zetten om hun 
productieprocessen te reorganiseren. De bouwnijver‑
heid maakte tijdens de eerste besmettingsgolf in ruime 
mate gebruik van tijdelijke werkloosheid, namelijk voor 

iets meer dan 50 % van haar werknemers. Het aantal 
tijdelijk werklozen liep vervolgens geleidelijk terug 
naarmate die bedrijfstak zijn activiteiten hervatte. De 
tweede golf had er een geringere invloed, omdat de 
bouwbedrijven al enkele maanden gewend waren 
aan de naleving van de protocollen die bepalen hoe 
de activiteiten in veilige omstandigheden voortgezet 
kunnen worden.

Grafiek  75

Het gebruik van tijdelijke werkloosheid in de verschillende bedrijfstakken hield rechtstreeks 
verband met het productieverlies
(gemiddelden van april tot december 2020)
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Intensief gebruik van thuiswerk

Wanneer thuiswerk mogelijk was, vormde dit voor de 
ondernemingen een efficiënte manier om hun activi‑
teiten te kunnen voortzetten, terwijl de werknemers 
hun baan konden blijven uitoefenen en daarbij de 
beperkende maatregelen konden naleven en/of fysieke 
afstand konden bewaren. Dat was in ruime mate het 
geval in de branches ‘informatie en communicatie’, 
‘financiële activiteiten en verzekeringen’, ‘onderwijs’ 
en ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en techni‑
sche activiteiten’, maar ook bij de overheid. In al die 
bedrijfstakken was telewerk reeds vóór de crisis meer 
ingeburgerd.

Zelfs in de vermelde bedrijfstakken hadden niet alle 
werknemers in dezelfde mate toegang tot telewerk. 
Volgens de gegevens van de enquête naar de arbeids‑
krachten van Statbel, is het in ruimere mate weggelegd 
voor hooggeschoolden. De uitsplitsing naar beroepen 
geeft aan dat thuiswerk het vaakst toegepast wordt 
door directeurs, leidinggevenden en managers, en door 
intellectuele en wetenschappelijke beroepen : 62 % van 
hen verrichtte telewerk, tegen minder dan 2 % voor 
de elementaire beroepen die worden uitgeoefend door 
midden‑ of laaggeschoolden.

Thuiswerk maakt het niet alleen mogelijk om de ac‑
tiviteit tijdens lockdowns in stand te houden, maar is 
ook een formule die doorgaans voordelig wordt geacht 
voor de werknemers, omdat ze meer flexibiliteit biedt 

Grafiek  76

De reorganisatiemogelijkheden hingen grotendeels af van de aard van de activiteiten
(gemiddelden van april tot december 2020, in % van het totale personeelsbestand van de ondervraagde ondernemingen)
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en woon-werkverkeer uitspaart. Zo leggen de Brusselse, 
Vlaamse en Waalse pendelaars naar een ander ge‑
west respectievelijk gemiddeld 20, 30 en 43 km af 1. 
Telewerk maakt ook een vlottere doorstroming van 
het verkeer in filegevoelige zones mogelijk en stelt de 
ondernemingen in staat de beschikbare bedrijfsruimte 
rationeler te gebruiken.

Sommigen maken zich echter zorgen over het isole‑
ment van de werknemers, die sociale interactie missen 
en minder het gevoel hebben betrokken te zijn bij de 
onderneming. Om helemaal efficiënt te kunnen wer‑
ken, moet een werknemer thuis over een eigen werk‑
plek beschikken en moet hij de nieuwe technologieën 
kunnen gebruiken. Voor sommige andere werknemers 
leidt deze manier van werken tot meer stress, omdat 
ze – vooral in een crisisperiode – het gevoel hebben 
voortdurend bereikbaar en beschikbaar te zijn. In 2018 
werd een wet goedgekeurd die bepaalt dat bedrijven 
erop moeten toezien dat de nieuwe technologieën de 

rusttijd en de vakantie en het evenwicht tussen werk 
en privéleven niet belemmeren.

Het banenverlies deed zich vooral in 
bepaalde bedrijfstakken voor

Hoewel de weerslag van de crisis op de werkgelegen‑
heid relatief gematigd bleef voor de economie als 
geheel, was de impact in bepaalde bedrijfstakken aan‑
zienlijk. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 liep 
de tewerkstelling vooral terug in de branche ‘handel, 
vervoer en horeca’ als geheel, en in de diensten aan 
bedrijven (waarin ook de uitzendarbeid is opgenomen). 
Terwijl die bedrijfstakken eind 2019 nog voor de meeste 
nieuwe banen zorgden, aangezien er in één jaar tijd 
bijna 40 000 extra banen waren gecreëerd, daalde het 
aantal werkenden er in het derde kwartaal van 2020 
met nagenoeg 30 000 eenheden.

De specifieke kenmerken van de COVID-19-crisis had‑
den een relatief zwaardere invloed op de dienstenbran‑
ches. Tijdens de globale financiële crisis gingen ook 
veel banen verloren in de bedrijfstak ‘handel, vervoer 

1 Cf. Duprez C. en M. Nautet (2019), ‘Economic flows between 
Regions in Belgium’, NBB, Economic Review, december.

Grafiek  77

De mogelijkheden tot thuiswerk zijn niet in alle branches 1 even groot
(occasioneel of regelmatig thuiswerk, in % van de werkende bevolking)
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en horeca’ en in de diensten aan bedrijven, maar de 
werkgelegenheid werd toen bruusker en sneller getrof‑
fen in de verwerkende nijverheid.

De financiële sector is een bijzonder geval. Het gebruik 
van tijdelijke werkloosheid werd er beperkt door in 
ruime mate de mogelijkheden van telewerk te benut‑
ten. Desondanks gingen er nog altijd banen verloren 
door de verdere toepassing van de herstructurerings‑
plannen die elkaar al meerdere jaren opvolgen, met 
name voor het netwerk van agentschappen.

Gegevens die enkel de werknemers betreffen maken 
het mogelijk een gedetailleerder beeld te schetsen van 
de bedrijfstakken die door de crisis worden getrof‑
fen. Daaruit blijkt dat de branche ‘kunst, amusement 
en recreatie’ het zwaarst werd getroffen. Sinds het 

begin van de crisis moesten de meeste grote evene‑
menten worden afgelast en ook de niet‑professionele 
sportactiviteiten werden onderbroken tijdens de twee 
lockdowns. In die branche werd zeer veel gebruik‑
gemaakt van tijdelijke werkloosheid (50 % tijdens de 
eerste lockdown). Bovendien wijzen de gegevens van 
de nationale rekeningen op een banenverlies van 3 % 
in het derde kwartaal van 2020.

In bepaalde bedrijfstakken, zoals de gezondheidszorg 
en de grootdistributie, leidde de coronacrisis daaren‑
tegen tot een uitzonderlijke werklast voor het perso‑
neel, dat onder zware druk kwam te staan. Voor die 
essentiële sectoren werden maatregelen genomen om 
indienstnemingen of tijdelijke vervangingen van afwe‑
zige werknemers, onder meer door tijdelijk werklozen, 
te vergemakkelijken.

Grafiek  78

De banenvernietiging bleef beperkt tot enkele bedrijfstakken
(veranderingen op jaarbasis van de werkgelegenheid naar bedrijfstak, in duizenden personen 1)
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De werknemers in de meest 
blootgestelde bedrijfstakken zijn zelf 
ook kwetsbaarder

In de bedrijfstakken die het meest aan de crisis zijn 
blootgesteld, wordt meer dan elders gebruikgemaakt 
van tijdelijke arbeidsovereenkomsten of andere soorten 
van atypische contracten. De werknemers hebben er 
doorgaans een lager scholingsniveau en een inkomen 
dat lager is dan het gemiddelde inkomen van de wer‑
kenden. Ze zijn ook vaker van buitenlandse origine (en 
vooral afkomstig van buiten de EU). Vrouwen en jon‑
geren zijn zeer sterk vertegenwoordigd in die branches.

Algemeen beschouwd zijn arbeidskrachten met een 
laag inkomen sterker onderhevig aan schommelingen 
van de economische bedrijvigheid. Het opgelopen 
inkomensverlies laat hen niet veel ruimte, met name 
voor uitzonderlijke of onverwachte uitgaven. In de 
door Microsoft en de Bank gehouden online-enquête, 
waaraan in mei  2020 bijna 5 700  personen deelna‑
men, maakten de gezinnen met de laagste inkomens 
gewag van bijzonder grote gemiddelde verliezen. 
De kwetsbaarheid van die personen is des te groter 
omdat ze weinig spaarreserves bezitten. Volgens die 
enquête heeft ongeveer 45 % van de arbeidskrachten 
met een laag inkomen (tot € 2 500 per maand) een 

spaarbuffer waarmee ze minder dan een maand kun‑
nen rondkomen, tegen amper 9 % van diegenen met 
een hoog inkomen (meer dan € 4 000). Zoals vermeld 
in kader 6 (hoofdstuk 5), blijkt uit de HFCS-enquête bo‑
vendien dat de gezinnen waarvan een lid in een van de 
zwaarst getroffen branches werkte, over het algemeen 
minder spaargeld hadden, zowel in absolute waarde 
als in verhouding tot hun inkomen en hun uitgaven.

Het risico nam toe voor werknemers 
met een atypisch contract

Wanneer de economische bedrijvigheid vertraagt, zijn 
het vaak de tijdelijke werknemers die als eersten hun 
baan verliezen, omdat hun overeenkomst niet wordt 
verlengd. De COVID‑19‑crisis vormt geen uitzondering 
op die regel : vooral de minder stabiele arbeidsvormen 
zoals de uitzendarbeid, de studentenjobs en de flexi-
jobs werden getroffen. Tijdens deze crisis is dat effect 
nog groter omdat die arbeidsvormen intensief worden 
gebruikt in de zwaar geïmpacteerde branches zoals de 
horeca en de detailhandel.

De daling van het aantal tijdelijke contracten wordt 
bevestigd in de enquête naar de arbeidskrachten van 
Statbel. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 lag 
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het aantal tijdelijke overeenkomsten 6,3 % lager dan 
tijdens de overeenstemmende periode van het jaar 
voordien, terwijl het aantal contracten van onbepaalde 
duur met 0,2 % afnam. Vooral de dienstencheques 
(–32 %), het occasioneel werk zonder formeel con‑
tract (–30 %), de PWA-overeenkomsten (–16 %), de 
studentenjobs (–15 %) en de uitzendarbeid (–14 %) 
werden zwaar getroffen. Bovendien komen tijdelijke 
overeenkomsten tegenwoordig vaker voor : het aan‑
deel van de tijdelijke contracten in de loontrekkende 
werkgelegenheid steeg van 8 % in  2008  tot 11 % 
in 2019. De jongeren onder de 25 jaar en de niet-EU-
onderdanen zijn oververtegenwoordigd in de tijdelijke 
overeenkomsten, met respectievelijk 48,5 % en 26,4 %.

Sommige van die werknemers konden gebruikmaken 
van het klassieke beschermingssysteem, terwijl voor 
anderen specifieke maatregelen werden getroffen 
naarmate die groepen werden geïdentificeerd. Nog an‑
deren hebben echter geen 
compensatie voor hun in‑
komensverlies gekregen, als 
gevolg van het specifieke 
karakter van hun arbeids‑
overeenkomst. Voor hen 
bestaat het laatste vangnet erin bijstand te vragen bij 
een OCMW. Een enquête van de Programmatorische 
Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie 
(POD MI) bij de OCMW’s toonde aan dat het aantal 
begunstigden van een leefloon tussen februari en 
april 2020 met 5 000 eenheden toenam. Op basis van 
administratieve data en enquêtegegevens en rekening 
houdend met de extra toename tussen maart en au‑
gustus, raamde de POD MI, in samenwerking met het 
Federaal Planbureau, dat het aantal leefloners in 2020 
met 9,5 % op jaarbasis zal toenemen, terwijl die stijging 
zonder COVID-19-crisis op 3,4 % zou zijn uitgekomen. 1

Een groeiend aandeel van die nieuwe leefloonaanvra‑
gen werd ingediend door mensen die hun beroepsin‑
komen als gevolg van de coronacrisis drastisch zagen 
terugvallen of zelfs volledig wegvallen. Bij de bestaande 
begunstigden wordt een toegenomen kwetsbaarheid 
vastgesteld, met een verschuiving van een gedeeltelijk 
naar een volledig leefloon. Bij de aanvragen tot andere 
sociale bijstand werden de grootste stijgingen opgete‑
kend in het aantal aanvragen tot voedselhulp (vanaf 
april, met een piek in mei en juni) en in de aanvragen 
tot schuldbemiddeling (vanaf juni 2020).

Jongeren krijgen moeilijk toegang 
tot werk en onderwijs

Niet alleen mensen met een baan ondervinden proble‑
men, de huidige situatie maakt het ook moeilijker dan 
voorheen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt 
en een baan te vinden, met name voor diegenen die 
al vóór de coronacrisis tot een risicogroep behoorden. 
Zo worden de pas afgestudeerde jongeren, maar ook 
de werkzoekenden, van wie de kansen op werk zijn 
afgenomen, met dergelijke obstakels geconfronteerd. 
Het valt niet uit te sluiten dat dit een risico inhoudt 
op blijvende stigma’s voor hun toekomstige loopbaan.

In tijden van recessie zijn jonge werknemers de eerste 
die ontslagen of niet in dienst genomen worden. 
Bovendien beschikken zij over de kleinste spaarbuf‑
fer en zijn hun uitgaven bijgevolg afhankelijker van 
hun inkomensniveau. De jongeren onder de 25  jaar 

staan aan het begin van 
hun loopbaan en zullen 
snel (opnieuw) een baan 
vinden zodra de economie 
weer aantrekt, maar er 
werd aangetoond dat toe‑

treden tot de arbeidsmarkt tijdens een recessie nog de 
hele loopbaan lang een invloed heeft op de loon‑ en 
werkgelegenheidsvooruitzichten. Er is ook een risico 
dat mensen met een minder geschikt profiel lange tijd 
ver van de arbeidsmarkt verwijderd blijven.

Ook de jongeren die nog studeren worden getrof‑
fen, met name omdat ze er moeilijker in slagen de 
geplande stages uit te voeren, een groter risico lopen 
om de school voortijdig te verlaten, maar ook omdat 
het voor velen van hen onmogelijk is om afstandson‑
derwijs te volgen. Daarbovenop komt het eventuele 
verlies aan inkomsten uit een studentenjob, want veel 
van die jobs worden aangeboden in de horeca en 
de handel. Volgens de statistieken van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSZ) waren er in het tweede 
kwartaal van 2020 90 000 werkstudenten minder dan 
een jaar eerder.

Werknemers met een tijdelijke 
overeenkomst of een atypisch 

statuut werden zwaarder 
door de crisis getroffen 

1 Zie POD MI (2020), Enquête sociale impact COVID-19, oktober.
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De vrouwen werden getroffen in 
hun beroepsactiviteiten en in de 
gezinsorganisatie

Terwijl het risico op banenverlies tijdens een eco‑
nomische crisis vaak groter is voor mannen die in 
de industrie of de bouwnijverheid werken, heeft de 
coronacrisis vooral de dienstensector zwaar getroffen, 
waarin verhoudingsgewijs meer vrouwen werken. Zij 
zijn namelijk licht oververtegenwoordigd in de horeca 
(met 49 % volgens de enquête naar de arbeidskrachten 
uit 2019, tegen 47 % in de totale werkgelegenheid) 
en nog meer in andere bedrijfstakken die tijdens de 
eerste en/of tweede lockdown verplicht gedeeltelijk 
of volledig moesten sluiten of waar social distancing 
niet mogelijk was. Het betreft met name de dienst‑
verlenende branches (voor 58 % vrouwen), met onder 
meer de dienstencheque-activiteiten en andere dien‑
sten zoals de hulp aan personen (63 %). Ze zijn echter 
ook talrijker in twee branches waarvan de activiteiten 
essentieel zijn, met name het onderwijs (71 %), waar 
de personeelsleden werden doorbetaald alhoewel 

de scholen tussen maart en mei moesten sluiten, en 
de gezondheidszorg (80 %). De totale impact op de 
werkgelegenheid van vrouwen is dus nog moeilijk in 
te schatten.

Ook de sluiting van de kinderdagverblijven en scholen 
wegens de crisis had een impact op de werkgelegen‑
heid van vrouwen. Reeds voordien waren de huishou‑
delijke taken vrij ongelijk verdeeld. Volgens Eurostat-
cijfers uit 2016 hield 89 % van de vrouwen zich immers 
dagelijks met de kinderen bezig, tegen 75 % van de 
mannen. De verschillen zijn nog frappanter voor de 
huishoudelijke taken, aangezien 81 % van de vrouwen 
elke dag kookte of huishoudelijke taken verrichtte, 
terwijl dat slechts voor 33 % van de mannen het geval 
was. Tijdens de lockdown betekende de sluiting van 
de kinderopvang dat gezinnen waarvan beide ouders 
werken hun tijd moesten verdelen tussen hun werk 
en de opvoeding van de kinderen. Aangezien de ge‑
zinslast gewoonlijk op de schouders van de moeders 
terechtkomt, hebben zij er ongetwijfeld het grootste 
deel van gedragen.
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Het massale gebruik van telewerk tijdens de crisis 
heeft het weliswaar mogelijk gemaakt veel banen te 
vrijwaren, maar het vestigde de aandacht ook op de 
digitale kloof die zich binnen de bevolking aftekent. 
Terwijl vroeger vaak werd benadrukt welke risico’s de 
digitalisering voor veel banen inhoudt, bleek uit de 
lockdownperiodes welke opportuniteiten ze biedt voor 
nieuwe activiteiten. Digitale tools creëren niet alleen 
waarde dankzij de productiviteitswinst die ze helpen te 
boeken in bestaande taken, ze genereren ook nieuwe 
beroepen en diensten.

Om het potentieel van de digitale technologie optimaal 
te benutten, maar ook om de veranderingen in de 
activiteit die de COVID‑19‑crisis met zich meebrengt te 
kunnen opvangen zonder blijvende schade te veroor‑
zaken, moeten twee uitdagingen worden aangegaan. 
Het betreft met name die van de opleiding en die 
van de (re)allocatie van de middelen, twee domeinen 
waarin België achterblijft op zijn Europese partners. Een 
geschoolde bevolking en een efficiënte arbeidsmarkt 
zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de verdere ont‑
wikkeling van een welvarende en inclusieve economie.

(Digitale) competenties verwerven is 
van essentieel belang

In de loop der jaren is het competentieniveau dat 
op de arbeidsmarkt wordt gevraagd alleen maar 
gestegen, ook voor de laaggekwalificeerde functies. 
De arbeidskansen voor laaggeschoolden nemen af, 
temeer omdat ze als gevolg van een polarisatie van 
de werkgelegenheid steeds meer concurrentie ervaren 
van middengeschoolde arbeidskrachten.

Daarom is het prioritair het percentage voortijdige 
schoolverlaters terug te dringen, zodat het aantal 

laaggeschoolden beperkt blijft. De situatie is de af‑
gelopen jaren verbeterd in de drie gewesten van het 
land, maar de coronacrisis en de uitbreiding van het 
afstandsonderwijs zouden het risico op achterstand en 
zelfs schoolverlating kunnen doen toenemen. Dat geldt 
met name voor kinderen uit kansarme gezinnen die 
niet de nodige ondersteuning kregen omdat ze niet 
over de nodige technologische middelen beschikken 
(in 2019 had 8,6 % van de schoolgaande kinderen in 
gezinnen met een laag inkomen thuis geen toegang 
tot het internet), maar ook omdat hun omgeving 
onvoldoende leervriendelijk is.

Bovendien moet de toegenomen vraag van onderne‑
mingen naar hooggeschoold personeel kunnen worden 
opgevangen, en moeten jongeren tegelijk de kans krij‑
gen zich duurzamer in te schakelen in de arbeidsmarkt. 
Daartoe moeten de jongeren worden aangemoedigd 
hun studies voort te zetten en een diploma hoger on‑
derwijs te behalen. Over het geheel genomen scoort 
België relatief goed, aangezien 47,5 % van de 30-34-ja‑
rigen in 2019 een diploma hoger onderwijs had, dat is 
7 procentpunt meer dan het Europese gemiddelde. Op 
gewestelijk niveau laat Brussel het hoogste percentage 
afgestudeerden (55,6 %) optekenen, gevolgd door 
Vlaanderen (48,5 %) en Wallonië (42,2 %). Niet alleen 
het scholingsniveau speelt echter een rol in de kans op 
tewerkstelling, ook de studierichting is een belangrijke 
bepalende factor. Profielen waarvoor een opleiding 
wetenschappen, wiskunde, statistiek, informatie- en 
communicatietechnologie, ingenieurswetenschappen, 
industriële wetenschappen of bouwwetenschappen 
nodig is, zullen steeds vaker worden gevraagd in de 
toekomst. In België studeren te weinig studenten af in 
die richtingen. Dat geldt trouwens niet alleen voor de 
hogere studies maar meer algemeen ook voor de tech‑
nische en technologische richtingen, waar veel vraag 
naar is op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad 

6.3 De crisis kwam boven de structurele 
uitdagingen waarmee de 
Belgische arbeidsmarkt kampt



214 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

van jongeren die beroepssecundair onderwijs hebben 
gevolgd ligt immers veel hoger dan die van jongeren 
met een ASO-diploma en hij komt in de buurt van de 
werkgelegenheidsgraad van jongeren met een diploma 
hoger onderwijs.

Het is voor iedereen noodzakelijk digitale competenties 
te verwerven. In  2019 gaf 62 % van de Belgen van 
25 tot 64  jaar aan in staat te zijn elementaire of ge‑
vorderde informaticahandelingen uit te voeren. Dat is 
nauwelijks meer dan het Europese gemiddelde (58 %) 
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Het percentage voortijdige schoolverlaters daalt maar de coronacrisis zou die tendens kunnen keren
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De participatie aan onderwijs en opleiding is nog steeds te laag
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en beduidend minder dan in Finland (83 %), Nederland 
(81 %) en Zweden (77 %). De ruimte voor verbetering 
is dus zeer groot.

Toegang tot permanente opleiding is cruciaal om digi‑
tale competenties up‑to‑date te houden en de transitie 
naar opkomende beroepen te vergemakkelijken. Toch 
had, volgens de gegevens van de enquête naar de 
arbeidskrachten, in België in 2019 minder dan één op 
tien 25- tot 64-jarigen (8,2 %) in de vier weken die 
voorafgingen aan de enquête een opleiding gevolgd. 
Daarmee scoort België veel slechter dan de best pres‑
terende landen, met name de noordse landen waar dat 
ruim één op vier is. Tijdens het afgelopen decennium 
werd bovendien nauwelijks verbetering vastgesteld. De 
laaggeschoolden zouden er veel baat bij hebben, met 
name op het vlak van digitale vaardigheden, maar zij 
maken er het minst gebruik van (3,4 %). Op gewestelijk 
niveau onderscheidt Brussel zich door een beduidend 
hoger percentage van deelname aan opleidingen. 
Dat kan met name worden verklaard door de rela‑
tieve specialisatie van dat gewest in bedrijfstakken die 
hun werknemers verhoudingsgewijs meer opleidingen 
bieden, door het hogere percentage afgestudeerden 
van het hoger onderwijs in zijn bevolking en door zijn 
relatief jonge bevolking in vergelijking met die van de 
andere twee gewesten. De 55‑plussers volgen immers 
het minst vaak een opleiding (4 %).

Er zijn blijvende inspanningen nodig 
om het hoofd te bieden aan de 
andere structurele uitdagingen voor 
de Belgische arbeidsmarkt

De algemeen vastgestelde rigiditeiten op de Belgische 
arbeidsmarkt, zoals het gebrek aan beroepsmobiliteit 
en aan geografische mobiliteit, de te sterke kop‑
peling van het loon met 
de anciënniteit in plaats 
van met de productiviteit, 
de hoge belastingdruk op 
het arbeidsinkomen en de 
financiële werkloosheidsvallen, om er maar enkele te 
noemen, blijken ook een optimale (re)allocatie van de 
middelen na de crisis in de weg te staan.

Een stabiele baan kan een garantie zijn op een 
kwaliteitsvolle loopbaan. Op dit punt scoort België 
relatief goed op Europees niveau, hoewel het zich 
niet fundamenteel onderscheidt. Indien de volledige 
bevolking op arbeidsleeftijd wordt beschouwd, is 

63 % van de werknemers vijf jaar of langer in dienst 
bij dezelfde werkgever, tegen 60 % gemiddeld in 
de EU. In de noordse landen is de werkgelegenheid 
veel minder stabiel, want minder dan de helft van de 
werknemers werkt vijf jaar of langer voor dezelfde 
werkgever en bijna één op de vijf had er minder dan 
een jaar anciënniteit. In België geldt dat voor slechts 
11,6 % van de werknemers. In de buurlanden ligt 
de stabiliteit van de tewerkstelling dichter bij die van 
België, hoewel een groter deel van de werknemers 
recent in dienst werd genomen (13 % in Duitsland, 
14 % in Frankrijk en 15 % in Nederland). Die stabiliteit 
van de tewerkstelling moet evenwel op economische 
criteria berusten, in die zin dat ze een weerspiegeling 
moet zijn van een goede afstemming tussen werkne‑
mer en werkgever, waarbij de werknemer kan groeien 
in zijn functie en de werkgever over competente 
arbeidskrachten beschikt die aan de behoeften van 
de onderneming voldoen.

Aangezien de loonstijging samenhangt met de 
anciënniteit van de werknemer, een eenvoudig te 
meten indicator die verondersteld wordt de produc‑
tiviteit te weerspiegelen, nemen de lonen geleidelijk 
toe naarmate de werknemer langer voor eenzelfde 
werkgever aan de slag is. In zijn verslag van novem‑
ber 2020 stelde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
(CRB) vast dat de meeste paritaire comités weliswaar 
collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gesloten 
waarin de barema’s voor loonsverhogingen afhangen 
van de anciënniteit of de ervaring, maar dat de loon‑
spanning die eruit voortvloeit aanzienlijk verschilt van 
het ene beroepsstatuut tot het andere en van de ene 
bedrijfstak tot de andere. Zo is de loonspanning kleiner 
voor arbeiders dan voor bedienden en kaderleden. In 
de niet-marktbranches is ze bijzonder groot : de ver‑
schillen tussen de basis en de top van de baremaschaal 
volgens de anciënniteit belopen er 31,9  tot 42,7 % 

(respectievelijk voor de ar‑
beiders en de bedienden). 
In de marktbranches is het 
verschil zeer beperkt voor 
de arbeiders (3,6 %) en gro‑

ter voor de bedienden (28,9 %). Deze situatie doet 
zich niet alleen in België voor. De CRB stelt evenwel 
vast dat in de meeste landen de loonsverhogingen, 
bevorderingen en beschermingsmaatregelen in geval 
van ontslag steeds vaker losgekoppeld worden van de 
anciënniteit en dat de mechanismen minder ‘automa‑
tisch’ worden toegepast. In overeenstemming daarmee 
wordt in het regeerakkoord‑De Croo aan de sociale 
partners gevraagd om op basis van die studie het debat 

Rigiditeiten op de arbeidsmarkt 
dreigen de reallocatie van 

banen af te remmen 
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op gang te brengen over de koppeling van loon en 
anciënniteit, en zo bij te dragen aan de hervorming 
van het loonpakket.

Dat de anciënniteit een groot deel van de loonvorming 
bepaalt, zou ook deels de geringere mobiliteit van de 
werknemers kunnen verklaren. Werknemers kunnen 
immers minder geneigd zijn van werk te veranderen 
uit schrik dat ze bepaalde loonverworvenheden zouden 
verliezen, omdat hun ervaring bij een nieuwe werkgever 
niet altijd in rekening wordt gebracht. Voor werkgevers 
is het ook duurder om een werknemer met veel anciën‑
niteit te ontslaan, omdat de kosten voor het ontslag 
toenemen naarmate de werknemer langer in dienst is.

In de praktijk verschillen de lonen voornamelijk naarge‑
lang van de taakinhoud van de job, de verantwoorde‑
lijkheid binnen de uitgeoefende functie en het niveau 
van vereiste kennis (diploma en ervaring). Die factoren 
volstaan echter niet om de loonverschillen tussen de 
bedrijfstakken te verklaren. Voor werknemers met 
vergelijkbare profielen die voor ondernemingen van 
vergelijkbare grootte werken, zijn de loonniveaus 
beduidend hoger in de verwerkende nijverheid, de 
financiële sector en de branches water en energie 
dan bijvoorbeeld in de handel, de bouwnijverheid, de 
horeca, de technische en ondersteunende diensten 

(met inbegrip van de uitzendsector) en de menselijke 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

De bedrijfstakken waarin de marktmacht van de on‑
dernemingen het grootst is of waarvan de activiteiten 
gereguleerd zijn, zoals de branches energie en finan‑
ciële diensten, onderscheiden zich met aantrekkelijker 
verloningen. Die verschillen zijn nadelig voor de mo‑
biliteit tussen de bedrijfstakken, los van de problemen 
op het vlak van scholing, bij- of omscholing.

De manoeuvreerruimte voor loondifferentiatie is vast‑
gelegd in de wet van  1996  tot bevordering van de 
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van 
het concurrentievermogen, die in 2017 werd herzien. 
Volgens die wet wordt de loonnorm bepaald op basis 
van het sinds  1996  gecumuleerde verloop van de 
uurloonkosten in vergelijking met de drie buurlanden. 
Het is pas wanneer deze norm wordt toegepast in de 
verschillende paritaire comités die de private sector 
structureren dat er sectordifferentiatie kan ontstaan. 
Hierdoor blijft die differentiatie beperkt.

Er bestaan evenwel andere mogelijkheden op onder‑
nemingsniveau. De ‘loonbonus cao 90’ maakt het 
mogelijk om buiten het kader van de wet van 1996 een 
financieel voordeel toe te kennen aan de werknemers 
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Grote loonverschillen tussen de bedrijfstakken
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verschillende bedrijfstakken.
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naargelang van de collectieve resultaten van een on‑
derneming of een welbepaalde groep personeelsleden, 
op basis van objectieve criteria. Tot een bepaald bedrag 
is de bonus belastingvrij voor de werknemer die hem 
ontvangt. Aangezien de bonus resultaatgebonden is, 
maakt hij een verloningskader mogelijk dat de concur‑
rentiepositie van de onderneming vrijwaart en tegelijk 
de productiviteit van de werknemers stimuleert via een 
aandeel in het bedrijfsresultaat. Aangezien een dergelijk 
financieel voordeel een onderneming aantrekkelijker 
kan maken voor de werknemers die ze wil aanwerven, 
draagt de bonus bij aan een betere allocatie van de 
arbeidskrachten. Hoewel het cumulatieve bedrag van 
de betaalde loonbonussen gestaag toeneemt, is het 
nog steeds laag – het vertegenwoordigt ongeveer 
0,4 % van de loonsom van de private sector – omdat 
de procedures voor de invoering ervan streng zijn en 
het maximumbedrag van de bonus beperkt is.

Het taxshiftbeleid dat tussen  2016 en  2020 werd 
gevoerd heeft de (para)fiscale lasten op het arbeids‑
inkomen gemilderd. Die hervorming had een impact 
op zowel de financiële stimulans om te werken, via 
een hervorming van de personenbelasting, als op de 
loonkosten, via een verlaging van de werkgeversbijdra‑
gen voor de sociale zekerheid. Voor werknemers met 
een laag inkomen (67 % van het gemiddelde loon) 

kon de loonwig, dat is het verschil tussen de totale 
loonkost voor de werkgever en het nettoloon voor 
de werknemer, worden teruggebracht tot het niveau 
van Duitsland. Hij blijft evenwel hoger in België dan 
in Frankrijk en Nederland.

In een arbeidsmarkt zonder veel transities genieten 
mensen met een baan van relatieve werkzekerheid. De 
keerzijde van de medaille is dat er voor werkzoekenden 
weinig mogelijkheden zijn om een job te vinden en dat 
zij relatief langer werkloos blijven. In België is 44 % 
van de werkzoekenden langer dan een jaar werkloos 
en is zelfs ruim een op vier (27 %) al meer dan twee 
jaar werkloos. 30 % van de werklozen slaagt erin 
binnen het jaar (opnieuw) werk te vinden. Dat is niet 
alleen lager dan in de voornaamste buurlanden en de 
noordse landen maar ook lager dan het EU‑gemiddelde. 
Daartegenover staat dat 33 % inactief wordt (7,5 pro‑
centpunt meer dan het EU-gemiddelde), een situatie 
waaruit ze moeilijk wegraken aangezien 88 % van de 
inactieven een jaar later nog steeds inactief is.

De (re)allocatie van de arbeidskrachten wordt niet al‑
leen negatief beïnvloed door de geringe beroepsmobili‑
teit, maar ook door de beperkte geografische mobiliteit, 
die bovendien tot grote regionale verschillen leidt. Van 
alle EU-landen is de geografische spreiding van de 
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werkloosheidsgraden in de subregio’s het grootst in 
België. Die situatie is niet nieuw. Tegen de achtergrond 
van een dynamische arbeidsmarkt hebben de opeenvol‑
gende aanpassingen aan de werkloosheidsregelgeving 
(definitie van een passende betrekking, degressieve 
uitkeringen, versterkte begeleiding van jongeren en 
50‑plussers) en de samenwerkingsovereenkomsten 
tussen de gewestelijke diensten voor arbeidsbemidde‑
ling de afgelopen jaren evenwel bijgedragen aan een 
betere toegang tot werkgelegenheid. De mobiliteit van 
de werkzoekenden tussen de gewesten blijft echter 
beperkt. Naast de afstand en de moeilijkheden om de 
arbeidsplaats te bereiken speelt de taalbarrière daarbij 
een rol. Meer in het bijzonder voor laaggeschoolde 
werkzoekenden komen daar de povere financiële sti‑
muli bij, aangezien de vervangingsratio relatief hoog 
is, en dan vooral voor een uitkering aan het begin van 
de werkloosheidsperiode in vergelijking met het loon 
van een laagbetaalde baan.

De transities van werkloosheid naar werk, die structu‑
reel al eerder gering zijn, droegen in 2020 bovendien de 
gevolgen van de COVID‑19‑crisis. Die transities namen 
overal af, maar de daling was zeer sterk in België. In 
het tweede kwartaal van  2020 lag het percentage 
werklozen dat een baan vond in de EU gemiddeld 28 % 
lager dan een jaar voordien, maar in België kwam die 
afname op 40 % uit. De opschorting van de degres‑
siviteit van de uitkeringen – waartoe werd besloten in 
het voorjaar van 2020, toen er weinig kansen waren 
om een job te vinden, om het inkomen van de werk‑
lozen te beschermen – moet bij een opleving van de 
bedrijvigheid worden heroverwogen om het zoeken 
naar werk en het aanvaarden van een baan aan te 
moedigen in branches en regio’s die nog steeds met 
ernstige tekorten aan arbeidskrachten kampen.

Grafiek  83

De werkzekerheid in België hangt samen met de geringere transities van werkloosheid en 
inactiviteit naar werk
(transities op de arbeidsmarkt, in % van de overeenstemmende groep, 2019)
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Grafiek  84

De geringe geografische mobiliteit leidt tot grote verschillen in de werkloosheidsgraden
(werkloosheidsgraden in de gemeenten, in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar, 2018)
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7.1 De COVID-19-crisis versterkt de noodzaak 
van de transformatie van de economie

In  2020 bestond de absolute prioriteit erin de co‑
ronapandemie in te dammen en de mensen en de 
ondernemingen te beschermen tegen de gevolgen 
van de recessie die eruit voortvloeide. In de verschil‑
lende domeinen van het economisch beleid werden 
uitzonderlijke maatregelen genomen om de econo‑
mie zo goed mogelijk doorheen de crisis te loodsen. 
Die acties moeten per definitie tijdelijk zijn. Naarmate 
het herstel aan kracht wint, zullen ze moeten plaats‑
maken voor maatregelen die de fundamenten verster‑
ken voor een dynamische, veerkrachtige, inclusieve en 
koolstofarme economie.

De exit uit de crisis is 
slechts succesvol wanneer 
de negatieve gevolgen op 
de overheidsfinanciën, de 
arbeidsmarkt en de ondernemingen worden beperkt. 
Er moet met name gewaakt worden over de houd‑
baarheid van de overheidsfinanciën en vermeden 
worden dat de werkloosheid structureel stijgt en dat 
ondernemingen failliet gaan die levensvatbaar wa‑
ren maar verzwakt werden door de COVID‑19‑schok. 
Die  punten werden besproken in de voorgaande 
hoofdstukken. Bovendien kampt de Belgische econo‑
mie nog steeds met een aantal structurele kwetsbaar‑
heden die al vóór de crisis bestonden. Voor het eco‑
nomische weefsel zijn dat de nagenoeg onbestaande 
productiviteitsgroei, die deels het gevolg is van een 
futloze ondernemingsdemografie, de moeilijkheden 
die een efficiënte allocatie van de middelen in de weg 
staan en onvoldoende technologische verspreiding 
tussen de ondernemingen. De economie moet ook 
het hoofd bieden aan de uitdagingen van de transities 
naar vergroening en digitalisering.

De digitale technologieën droegen tijdens de crisis bij 
aan de veerkracht van de economie. De tools voor 
telewerk en de onlinekanalen voor de verkoop en 
de distributie van goederen en diensten maakten het 
immers mogelijk bepaalde activiteiten voort te zetten 
ondanks de beperkingen door de lockdowns en de 
social distancing. Die veranderde productie‑ en con‑
sumptiemethoden zullen blijven en tot permanente 
transformaties in de structuur van de economie leiden. 
Sommige bedrijfstakken zullen blijvend verzwakt uit 
die transformaties komen, terwijl andere er een bron 

van toekomstige groei in 
zullen vinden. Meer alge‑
meen zal de ontwikkeling 
van nieuwe (digitale en 
andere) technologieën de 
structuur en de werking 

van de economie blijven veranderen. Daarbij komt 
de noodzaak om de productie en de consumptie nog 
verder te vergroenen om de klimaatopwarming in te 
dammen. Die transformaties vergen een vlotte real‑
locatie van de middelen binnen de ondernemingen, 
tussen de ondernemingen van dezelfde bedrijfstak en 
tussen de bedrijfstakken onderling.

Om de technologische en de groene transitie te kun‑
nen waarmaken, zijn investeringen nodig in menselijk 
kapitaal, maar ook in infrastructuur en immateri‑
ele activa, in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in 
data banken. Het vermogen om de reallocaties zo vlot 
mogelijk en met een zo laag mogelijke maatschap‑
pelijke kost te realiseren, zal in grote mate het succes 
bepalen van het transformatieproces van de Belgische 
economie naar een veerkrachtige, inclusieve en kool‑
stofarme economie.

De COVID-19-crisis en de ecologische 
en digitale transities zullen 

reallocaties van middelen vergen 
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7.2 Een digitalere economie na COVID-19

van de bevolking uit angst voor besmetting, hadden 
grote gevolgen voor de mobiliteit en zorgden ervoor 
dat de fysieke vestigingen van de detailhandel en 
de dienstverleners veel minder bezoekers over de 
vloer kregen.

De onlineverkoop daarentegen, die al enkele jaren ge‑
staag aan het groeien was, explodeerde, en daarvan 
profiteerden andere dienstverleners die gespecialiseerd 

De consumenten raken steeds meer 
vertrouwd met de nieuwe manieren 
van online kopen

De COVID‑19‑crisis heeft de consumptiegewoontes 
danig overhoopgehaald. De verplichte sluiting van 
bepaalde bedrijfstakken, de gezondheidsmaatrege‑
len tijdens de lockdowns, de beperkingen op de ver‑
plaatsingen en het vermijdingsgedrag van een deel 

Grafiek  85

Als reactie op de sluiting van de fysieke winkels in België gingen de consumenten online kopen
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Bronnen : Eurostat, Google mobility data.
1 Mediaanwaarde berekend over een periode van vijf weken van 3 januari tot 6 februari 2020.
2 Verkoop op afstand : detailverkoop waarbij de koper zijn bestelling per post, per telefoon of online plaatst.
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zijn in bevoorrading, transport en leveringen. Zo nam 
het volume pakketten dat bpost behandelt, en dat 
sinds  2018 met 16 % op jaarbasis was gestegen, in 
het tweede en derde kwartaal van 2020 op kwartaal‑
basis toe met respectievelijk 80 en 50 %.

De explosieve toename van de onlineverkoop sinds 
maart  2020 versnelt een tendens die al enkele 
jaren wordt waargenomen. Het brede en gevari‑
eerde aanbod tegen concurrerende prijzen kan ver‑
klaren waarom de onlinedistributie aantrekkelijk is 
voor consumenten. Die nieuwe manier van kopen 
komt tegemoet aan de behoefte om individueler, 
veiliger en gemakkelijker te kopen van thuis uit. 
De afgelopen tien jaar is het aantal onlineconsu‑
menten voortdurend gestegen, tot meer dan 70 % 
van de Belgische bevolking in het tweede kwartaal 
van  2020, volgens Comeos. De 45- tot 54-jarigen 
hebben in die periode de jongeren bijgebeend. 
De 55-plussers, die meer moeilijkheden hebben met 
digitale betaal- en consumptietools, zijn meer oc‑
casionele gebruikers gebleven van de mogelijkheden 
van online winkelen, al is hun aantal ook gegroeid.

Ook de ondernemingen hebben hun 
digitale aanwezigheid vergroot

Net als de consumenten hebben ook de bedrijven 
zich aangepast aan de nieuwe mogelijkheden die de 
e‑commerce biedt. De grote internationale platformen 
nemen daarbij weliswaar een dominante positie in, 
maar ook de andere ondernemingen zijn meer gaan 
gebruikmaken van die nieuwe manieren om te ver‑
kopen, te communiceren en te produceren. In 2019 
bood iets meer dan een kwart van de Belgische 
ondernemingen (26 %) al de mogelijkheid op hun 
eigen website producten te bestellen of te reserveren. 
Hoewel de ondernemingen uit de noordse landen 
van de EU het verhoudingsgewijs beter deden (32 %), 
ligt het Belgische percentage ruim boven dat van de 
EU als geheel (20 %). De Belgische bedrijven konden 
in 2019 een groter deel van hun omzet uit onlinehan‑
del genereren (33 %), terwijl de gemiddelde Europese 
onderneming daar slechts 18 % van haar omzet uit 
haalde. Ook de bedrijven in de drie buurlanden en in 
de noordse EU-landen haalden respectievelijk slechts 
17 en 24 % van hun omzet uit hun onlineverkoop.

Grafiek  86

Dankzij de aanwezigheid van de Belgische ondernemingen op de digitale kanalen kunnen 
bestellingen en reserveringen online worden geplaatst
(onlinebestellingen of -reserveringen, in % van de ondernemingen, 2019 1)
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Bron : OESO.
1 2018 is het meest recente beschikbare jaar voor Duitsland, Finland en Zweden.
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Hoewel het digitale aanbod in  2019 al groot was, 
leidde de pandemie ertoe dat ook andere bedrijven 
vroeger dan gepland en 
versneld online gingen ver‑
kopen. De verplichte slui‑
ting, de gezondheidsmaat‑
regelen en de toegenomen 
vraag via alternatieve kanalen noopten hen ertoe 
om zichtbaar te zijn op het internet en e-commerce 
te gebruiken om hun activiteiten voort te zetten. 
De crisis bracht een aantal ondernemingen ook tot de 
vaststelling dat ze zich dankzij de digitale technologie 
flexibeler konden organiseren, zowel intern als ten 
opzichte van hun klanten.

De e‑commerce die voor de consumenten is bestemd 
vertegenwoordigt evenwel maar een deel van de 
inkomsten van de bedrijven die online actief zijn. 
Volgens de FOD Economie was 80 % van de online-
omzet van Belgische bedrijven in 2019 afkomstig van 
verkopen tussen ondernemingen (B2B) of aan overhe‑
den (B2G), en betrof de overige 20 % verkopen aan 
consumenten (B2C). Op Europees niveau beliepen die 

verhoudingen 60 % en 40 % (respectievelijk B2B / G 
en B2C). Niet alleen de verkoop aan de consumenten 

nam toe in  2020, ook de 
digitale uitwisselingen tus‑
sen bedrijven hebben mo‑
gelijk bijgedragen aan het 
behoud van de binnen‑

landse en internationale waardeketens. In overeen‑
stemming met de algemene daling van de activiteit 
nam de handel over het geheel genomen evenwel af.

Nieuwe manieren van werken 
werden breder toegepast

In  2020 werd ook massaal gebruikgemaakt van te‑
lewerk wanneer de aard van de taken dat mogelijk 
maakte. Tijdens de lockdownperiodes werd telewerk 
immers overal waar het mogelijk was verplicht of sterk 
aangeraden, waardoor het de norm werd voor veel 
werknemers. Op die manier konden de ondernemin‑
gen hun activiteiten voortzetten en de werknemers 
hun baan en inkomen behouden.

De digitalisering van de Belgische 
economie droeg bij aan 

de veerkracht tijdens de crisis

Grafiek  87

Uit de geolokalisatiegegevens blijkt dat men zich minder verplaatst naar de werkplek en vaker 
thuis is
(afwijking in % t.o.v. de referentieperiode 1, voortschrijdende zevendaagse gemiddelden van geolokalisatiegegevens)
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Bron : Google mobility data.
1 Mediaanwaarde berekend over een periode van vijf weken van 3 januari tot 6 februari 2020.
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Uit de mobiliteitsgegevens blijkt inderdaad dat het 
aantal verplaatsingen naar de werkplek en het ge‑
bruik van het openbaar vervoer sterk is afgenomen 
en dat men vaker thuis is. Terwijl telewerk in de 
ondernemingen en bedrijfstakken voorheen in zeer 
uiteenlopende mate werd gebruikt, hebben de pan‑
demie en de social distancing veel bedrijven verplicht 
om telewerk in te voeren of uit te breiden. Volgens 
een onderzoek van de KU Leuven, in samenwerking 
met Acerta en HR Square, groeide het telewerk in 
België bliksemsnel : het percentage werknemers dat 
mocht telewerken lag tijdens de eerste lockdown 
84 % hoger dan vóór COVID-19. Thuiswerk is echter 
niet voor alle werknemers weggelegd, afhankelijk van 
de functie en de bedrijfstak. Zo is het voor de meeste 
arbeiders en voor bepaalde contactberoepen moeilijk 
om vanop afstand te werken.

Ook het onderwijs en de opleidingen 
werden gedigitaliseerd

Als gevolg van de verspreiding van het coronavirus 
moesten de gemeenschappen en de gewesten de 
scholen en opleidingscentra sluiten en bij de her‑
opening ervan aanwezigheidsbeperkingen opleggen 

(rotatie van leerlingen, beperking van het aantal leer‑
lingen in de klas). Nieuwe leervormen en pedago‑
gische tools moesten snel worden ontwikkeld om 
het onderwijs zo weinig mogelijk te verstoren en de 
continuïteit te waarborgen. Daartoe werd gebruikge‑
maakt van nieuwe digitale mogelijkheden, zoals virtu‑
ele klassen of computerondersteund leren. Ondanks 
overheidsinitiatieven om lokale tekorten op te van‑
gen, varieerde het gebruik ervan sterk naargelang 
van de onderwijsinstellingen en de uitrusting van de 
gezinnen, wat de uniforme en massale inzet van die 
tools bemoeilijkte.

De pandemie verstoorde niet alleen het leerproces 
van de leerlingen en studenten, maar ook dat van 
de volwassenen, werknemers en werkzoekenden in 
opleiding. De afgelopen jaren werden een aantal al‑
ternatieve tools ontwikkeld, zoals onlinecursussen die 
voor iedereen toegankelijk zijn (Massive Open Online 
Course – MOOC). Een aantal voorlopige gegevens 
lijken erop te wijzen dat het e-leren voor volwassenen 
aanzienlijk is toegenomen. In het Vlaams Gewest lag 
het aantal deelnemers aan online‑opleidingen van de 
VDAB in de tweede helft van maart 2020 bijvoorbeeld 
viermaal hoger dan tijdens de overeenstemmende 
periode van het jaar voordien.
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De digitalisering was mogelijk 
dankzij een hoogwaardige digitale 
infrastructuur

Dat de verschillende economische toepassingen van 
de digitale technologieën de effecten van de crisis 
konden milderen, is deels te danken aan de beschik‑
baarheid van een adequate digitale infrastructuur en 
de goede uitrusting van de bedrijven en gezinnen.

Wat de digitale infrastructuur betreft, bevond België 
zich aan het begin van de crisis in een relatief goede 
positie, waardoor de toegenomen belasting van het 
internetnetwerk kon worden opgevangen. De tele‑
communicatienetwerken stonden tijdens de eerste 
lockdown onder grote 
druk. Volgens de gegevens 
van het Belgisch Instituut 
voor Postdiensten en 
Telecommunicatie lag het 
volume van het verkeer 
over vaste internetverbindingen tussen half maart en 
eind mei  2020 overdag gemiddeld ongeveer 20 % 
hoger dan op een normale werkdag vóór de crisis, 
met pieken tot 66 %. De digitale infrastructuur hield 

goed stand onder die toegenomen belasting, met 
name dankzij een goede connectiviteit met vaste net‑
werken met zeer hoge capaciteit (met een minimum‑
debiet van 30  Mpbs), waarvoor België beter scoort 
dan het EU28‑gemiddelde. Op het vlak van mobiel 
internet daarentegen liep de toewijzing van de radio‑
frequenties voor en het beschikbaar stellen van het 
5G-netwerk veel vertraging op. Een gecoördineerde 
strategie van de gewesten over de uitrol ervan ont‑
breekt nog en zou een katalysator kunnen zijn voor 
de digitale transitie van de economie.

Ook de aankopen van kantoorapparatuur (zoals lap‑
tops) namen toe, wat de toegenomen behoeften aan 
telewerk en online‑opleidingen weerspiegelt. Er moet 

echter worden opgemerkt 
dat de kwaliteit van de in‑
frastructuur en de beschik‑
baarheid van de uitrusting 
waarschijnlijk niet in alle 
gezinnen en ondernemin‑

gen gelijk waren. Het telewerk en het onderwijs op 
afstand brachten de armste gezinnen in een bijzonder 
moeilijke situatie, die de bestaande digitale kloof on‑
getwijfeld nog meer heeft vergroot.

Grafiek  88

De connectiviteit van de Belgische bevolking met de netwerken met zeer hoge capaciteit is groot, 
maar het mobiele breedbandinternet hinkt achterop 1

(gegevens van juni 2019)
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De digitalisering van de Belgische 
economie moet worden voortgezet

Na afloop van de crisis zullen het consumptiegedrag 
en de methoden voor verkoop, werken en leren niet 
in zo grote mate digitaal blijven verlopen als tijdens 
de crisis het geval was. De consumenten zullen op‑
nieuw in de publieke ruimte willen consumeren, de 
werknemers zullen terugkeren naar hun bedrijf en 
de studenten en leerlingen naar hun universiteit of 
school. De gegevens over de verplaatsingen naar de 
detailhandel en de indicatoren voor de aanwezigheid 
op de werkplek veranderden immers mee met de ver‑
schillende afbouwfasen van de lockdown tussen mei 
en september 2020.

Desondanks heeft de crisis het nut van digitale 
ontwikkeling voor de samenleving aangetoond, 
ook al halen niet alle mensen en bedrijven er in 
dezelfde mate voordeel uit. Daarom moeten de 
huidige inspanningen om de economie te digita‑
liseren worden voortgezet en moet de efficiëntie 
worden verhoogd, zodat de digitalisering maximaal 
bijdraagt aan de economische groei en de welvaart 
van de bevolking.

De ontwikkeling van nieuwe 
productiemethoden aanmoedigen

De ontwikkeling van de digitale technologieën tijdens 
de COVID‑19‑crisis zet een trend voort die al vele 
jaren aan de gang is. Voor sommige bedrijven bieden 
die technologieën nieuwe mogelijkheden om innova‑
tieve productie‑ en organisatieprocessen te ontwik‑
kelen. Voor andere zullen ze ertoe leiden dat hun 
activiteiten verdwijnen of ingrijpend geherstructureerd 
moeten worden. Verwacht wordt echter dat derge‑
lijke technologieën in de toekomst in de verschillende 
bedrijfstakken en bedrijven aan belang zullen winnen 
en meer verspreid zullen geraken.

Die technologieën zijn zeer divers en omvatten onder 
meer robotica, automatisering, artificiële intelligentie 
(AI), 3D-printing, cloudcomputing en de analyse van 
big data. Sommige daarvan worden al veelvuldig 
gebruikt in verschillende industriële branches, ook in 
domeinen die niet rechtstreeks met digitale techno‑
logie verband houden, zoals de biotechnologie, de 
automobielsector en de logistiek. Ze raken ook steeds 
vaker geïntegreerd in de dienstenbranches, met 
de ontwikkeling van de exploitatie van verzamelde 

Grafiek  89

De forse stijging van de computerverkoop weerspiegelt de toegenomen behoefte van de Belgen 
aan digitale uitrusting
(indexcijfers 2019 = 100)
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gegevens, gerichte onlinepubliciteit bij de klanten en 
een tariefzetting die is afgestemd op de verschillende 
profielen en segmenten van kopers. Ook voor de 
financiële sector heeft de invoering van die techno‑
logieën een enorme weerslag op de dienstverlening 
en de verrichtingen van de financiële instellingen (zie 
hoofdstuk E van het deel ‘Prudentiële regelgeving en 
prudentieel toezicht’).

Die technologieën bieden veel voordelen. Zo kan 
het, soms gecombineerde, gebruik ervan leiden tot 
een optimalisatie van de productieprocessen of van 
de interne organisatie van de onderneming. Ze ma‑
ken het ook mogelijk het aanbod voor de consu‑
ment te verruimen met nieuwe soorten goederen en 
diensten. De productieprocessen kunnen dan weer 
worden verbeterd door bepaalde taken te automati‑
seren en te robotiseren, eventueel in combinatie met 
AI, waardoor de productieketens sneller, preciezer 
en constanter kunnen worden. 3D‑printing maakt 
maatwerk en personaliseerbare productie mogelijk. 

Daardoor ontstaan nieuwe gedecentraliseerde pro‑
ductiemethodes en mogelijkheden om bepaalde 
industriële activiteiten te verplaatsen en de waar‑
deketens in te korten. Big data bieden tal van mo‑
gelijkheden om de productie, distributie en opslag 
van informatie te optimaliseren. Cloudcomputing, 
ten slotte, maakt het voor bedrijven mogelijk om 
tegen lagere kosten grote hoeveelheden IT‑middelen 
te hosten op een externe server.

De Belgische ondernemingen zijn bij de best presteren‑
de van de EU om van die tools gebruik te maken. Op 
het vlak van robotisering in de industrie bevindt België 
zich weliswaar onder het niveau van Duitsland, Japan 
en vooral Zuid-Korea, maar op een vergelijkbaar ni‑
veau als de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland. 
In  2019 namen de Belgische ondernemingen in de 
EU ook de eerste positie in wat betreft het gebruik 
van programmapakketten voor de bedrijfsprocessen 
(Enterprise Ressource Planning), de tweede op het 
vlak van software voor het beheer van klantrelaties 
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Het gebruik van telewerk zou na de crisis kunnen aanhouden
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Inschatting situatie na de crisisWeek van 20 oktober 2Vóór COVID‑19

  
Bron : ERMG.
1 Gemiddelde gewogen aan de hand van het aantal werknemers in de bedrijfstakken van de private sector.
2 Het gemiddelde van de telewerkdagen voor de week van 20 oktober werd berekend op basis van de antwoorden op de enquêtevraag 

naar de personeelsorganisatie. Ze heeft betrekking op het personeel dat aan het werk is (dus niet de tijdelijk werklozen en de afwezigen) 
en veronderstelt dat gedeeltelijk telewerk overeenstemt met twee dagen per week.
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(Customer Relationship Management) en de derde 
plaats wat betreft het gebruik van big data. Op het 
vlak van cloudcomputing blijft België sterk gepositi‑
oneerd, beter dan het Europese gemiddelde en de 
buurlanden, maar minder 
goed dan de noordse EU‑
landen. Doorgaans worden 
meer gesofisticeerde tech‑
nologieën (zoals de exploi‑
tatie van big data) minder 
vaak aangewend. Ook de 
intensiteit van het gebruik 
blijft ongelijk verdeeld tussen de bedrijven aangezien 
ze vaak vooral in grote ondernemingen worden in‑
geschakeld. Bovendien blijft het gebruik ervan veelal 
beperkt tot enkele productiefasen, waardoor slechts 
een deel van hun mogelijke voordelen worden benut.

Een ruimere verspreiding van de digitale tools zou 
dus grote productiviteitswinsten kunnen opleveren. 
Die kunnen echter pas worden geboekt als de digi‑
talisering van de ondernemingen gepaard gaat met 

de nodige inspanningen 
op het vlak van opleiding, 
zodat de werknemers de 
tools ten volle kunnen be‑
nutten, en met een gron‑
dige transformatie van de 
werking en het beheer 
van de ondernemingen. 

Uit tal van studies blijkt immers een zeer grote he‑
terogeniteit in het vermogen van de bedrijven om 
voordeel te halen uit de digitale technologieën, met 
name naargelang van de scholing van hun arbeids‑
krachten en van de kwaliteit van het management.
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De digitale technologieën worden in België steeds vaker in de productieprocessen geïntegreerd
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De digitalisering moet gepaard 
gaan met inspanningen om de 

arbeidskrachten op te leiden en om 
de werking en het beheer van de 
ondernemingen te transformeren 
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De digitale competenties ontwikkelen

De digitalisering zal wellicht een cruciale rol blijven 
spelen in het economische herstel. Zoals vermeld is de 
ontwikkeling van het menselijk kapitaal daartoe van 
cruciaal belang. De overheden moeten dus de lacunes 
wegwerken die er op het vlak van digitale competen‑
ties nog steeds zijn in de onderwijssystemen en op de 
arbeidsmarkt. Er waren de afgelopen jaren al initiatie‑
ven op federaal en op gewestelijk niveau. Op federaal 
niveau worden met het programma ‘Digital Belgium 
Skills Fund’ projecten gefinancierd die verband hou‑
den met het verwerven van digitale vaardigheden. 
In Vlaanderen biedt de VDAB opleidingen aan om di‑
gitale competenties te verwerven volgens de behoef‑
ten van de arbeidsmarkt. In Wallonië is ‘#WallCode 
Digital Wallonia’ erop gericht de vaardigheden op het 
vlak van programmering, algoritmes en robotica te 
ontwikkelen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
‘Digitalcity.brussels’ een opleidings‑ en werkgelegen‑
heidscentrum voor digitale beroepen.

Ondanks die eerdere projecten en initiatieven wijzen 
de indicatoren voor sommige domeinen nog niet 
op een substantiële verbetering. Zowel het aandeel 

gediplomeerden in informatie‑ en communicatie‑
technologie (ICT) als de vaardigheden in verband 
met AI liggen in België onder het gemiddelde van de 
EU en de buurlanden. De voortzetting en de verbe‑
tering van de verwerving van digitale vaardigheden 
moeten prioritair blijven. Er moet nog meer worden 
geïnvesteerd in de digitale educatie van de jongere 
generaties en in de opleiding van werkenden om ze 
voor te bereiden op de toekomstige behoeften van 
de maatschappij. Zo zal de Belgische economie kun‑
nen beschikken over adequaat menselijk kapitaal en 
zullen werkenden in achterhaalde branches of be‑
roepen zich makkelijker kunnen heroriënteren naar 
de opkomende activiteiten.

De regelgeving aanpassen voor een 
gecontroleerde digitale ontwikkeling

Aangezien de digitalisering een sleutelrol zou moeten 
blijven spelen tijdens de herstelfase, moet de regelgeving 
ondersteuning bieden voor de digitale transformatie 
van de ondernemingen en voor innovatieve commerci‑
ele modellen die berusten op gemengde en comple‑
mentaire strategieën van online- en offlineverkoop. 
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De inspanningen om de lacunes op het vlak van digitale vaardigheden op te vangen moeten 
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Bronnen : Eurostat, OESO.
1  Aanwezigheid van AI-gerelateerde vaardigheden in de top 50 van de meest representatieve competenties van de LinkedIn-profielen 

(zoals machinaal leren (machine learning), diep leren (deep learning), verwerking van natuurlijke taal (natural language processing) of 
beeldbewerking (image processing)). De waarde geeft de verhouding weer tussen de mate waarin AI‑competenties in een land verspreid 
zijn en het gemiddelde van de G20-landen (dat referentiepunt is gelijk aan 1).
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Voordat de crisis uitbrak, hadden slechts enkele grote 
onlineverkoopplatformen zich op Belgisch grondgebied 
gevestigd, terwijl veel andere vanuit de buurlanden 
opereerden. Door de plotselinge toename van de e‑
commerce zagen zij de vraag fors stijgen en namen de 
verkopen van die grote in het buitenland gevestigde 
platformen toe.

De Belgische regelgeving was initieel strenger dan in 
de buurlanden, wat gedeeltelijk kan verklaren waar‑
om die ondernemingen ervoor gekozen hebben zich 
daar te vestigen. Er werden weliswaar versoepelin‑
gen aangebracht in de Belgische arbeidswetgeving, 
bijvoorbeeld met aanpassingen voor nachtwerk, af‑
wijkende werktijden en zondagwerk, maar die kwa‑
men pas laat. Bovendien blijven de arbeidskosten 
voor die atypische gewerkte uren in België hoger dan 
in de buurlanden.

Tegelijkertijd moet een rechtvaardig rechtskader wor‑
den gecreëerd voor alle actoren op de nieuwe on‑
linemarkten. De digitale technologieën zouden kun‑
nen leiden tot een dominantie positie voor enkele 
grote internationale spelers, ten nadele van kleinere, 
lokaal gevestigde actoren. De overheden moeten bij‑
gevolg waken over billijke concurrentieverhoudingen 

en binnenlandse ondernemingen de kans bieden hun 
plaats te vinden en zich te ontwikkelen door zelf ook 
de mogelijkheden van de digitalisering te benutten, 
zonder de aantrekkelijkheid van België voor buiten‑
landse investeerders te verminderen.

Meer vertrouwen scheppen in de 
digitale technologie

Terwijl digitale technologie voor de meeste econo‑
mische actoren een onmisbare tool is geworden, 
bieden delen van het grote publiek en sommige 
ondernemingen een zekere weerstand tegen nieuwe 
technologieën. Een mogelijke oorzaak daarvan is een 
gebrek aan vertrouwen, aangezien de nieuwe cyber‑
risico’s en de digitale aanvallen de afgelopen jaren 
zijn toegenomen.

De overheden moeten bijgevolg de middelen vrijma‑
ken en een adequaat wetgevend kader creëren om 
burgers en ondernemingen te garanderen dat gege‑
vens in een beveiligde digitale omgeving kunnen wor‑
den uitgewisseld en opgeslagen. Bovendien duiken bij 
onlinedatabeheer problemen op rond de bescherming 
van de privacy en de gegarandeerde anonimisering 
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Er bestaat ook een latent risico op een digitale kloof 
tussen de ondernemingen die wel en deze die geen 
gebruikmaken van de mogelijkheden die de digi‑

talisering biedt. De kloof 
tussen bedrijven die voor‑
oplopen op het vlak van 
technologie en de andere 
is zich immers al vele ja‑

ren aan het uitdiepen. Tijdens de crisis ontstonden 
concrete voorbeelden van initiatieven die de digitale 
kloof tussen bedrijven moesten helpen dichten en 
de korte ketens moesten bevorderen, zoals de op‑
richting van onlineverkoopplatforms die lokale pro‑
ducenten van goederen en dienstverleners samen‑
brengen om hun zichtbaarheid te vergroten. Naast 
deze lokale initiatieven zouden de herstelplannen 
de bedrijven met een technologische achterstand 
ertoe moeten aanzetten om die in te halen, door de 
nieuwe technologieën sneller in gebruik te nemen en 
door in R&D te investeren.

Een digitale kloof voor zowel 
personen als ondernemingen 

van de persoonsgegevens. De Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG – General Data Protection 
Regulation (GDPR)) biedt vooruitgang in de wetgeving 
op Europees niveau waar‑
door de persoonsgegevens 
beter beschermd worden. 
Desondanks stond tijdens 
de pandemie een deel van 
de bevolking eerder wantrouwig tegenover het gebruik 
van gegevens die werden verzameld via apps van het 
type track & trace die de COVID-19-gezondheidscrisis 
moesten helpen bedwingen. Daardoor liep de ver‑
spreiding van die apps vertraging op.

De digitale kloof vernauwen

De crisis bracht aan het licht dat niet de hele 
Belgische bevolking dezelfde toegang heeft tot de 
informaticatools (zie hierboven en hoofdstuk  6). 
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7.3 Voluit kiezen voor een ecologische 
transitie van de economie

Op basis van de vorige, minder ambitieuze EU28-
doelstellingen moest België de uitstoot van broeikas‑
gassen van de sectoren die niet onder het Europese 
Emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen met 35 % ver‑
minderen ten opzichte van 2005. Zelfs die verbinte‑
nis vereist nog aanzienlijke inspanningen, gezien de 
vooruitgang die tot nu toe werd geboekt. Zowel voor 
het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in 
de energieproductie als voor de verbetering van de 
energie-efficiëntie, heeft België een aanzienlijke ach‑
terstand ten opzichte van de doelstellingen. Om zijn 
deel van de collectieve Europese inspanning te leve‑
ren, zou het aandeel van hernieuwbare energiebron‑
nen in het finale energieverbruik in België tegen 
2030  25 % moeten belopen, maar met de projec‑
ten en maatregelen uit het Nationaal Energie‑ en 
Klimaatplan  2021-2030  (NEKP) kan slechts 17,5 % 
worden bereikt. Op het gebied van de energie‑
efficiëntie zou het primaire energieverbruik in België 
volgens het NEKP dalen tot 42,7  miljoen ton olie-
equivalent, dat is een vermindering met 15 % ten 
opzichte van de referentieprognoses voor 2030  en 
ver onder de doelstelling van een vermindering met 
32,5 % voor de EU als geheel.

Naast de toegenomen digitalisering van de economie, 
staat België al vele jaren voor de uitdaging van de eco‑
logische transitie. Door in  2015 het Klimaatakkoord 
van Parijs te ondertekenen, gingen de meeste landen 
– ook België – aanzienlijke verbintenissen aan om de 
opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 
2°C ten opzichte van het niveau van vóór de indus‑
trialisering, door hun uitstoot van broeikasgassen, en 
vooral van CO2, te verminderen.

In 2011 verbond de EU zich er al toe om de uitstoot 
van broeikasgassen tegen 2050, in vergelijking met 
1990, duurzaam met minstens 80 % te verminderen. 
Deze strategische langetermijnvisie werd door de 
nieuw aangetreden Europese Commissie versterkt 
in de ‘Europese Green Deal’ van december  2019 
en werd door de EU bevestigd met haar ‘Next 
Generation EU’‑herstelplan. De Europese instellin‑
gen willen van Europa het eerste klimaatneutrale 
continent maken tegen 2050, waardoor meer am‑
bitieuze doelstellingen nodig zijn voor het komende 
decennium. In december 2020 keurde de Europese 
Raad de bindende doelstelling goed om de uitstoot 
van broeikasgassen in de EU tegen 2030 netto met 
minstens 55 % te verminderen ten opzichte van 
1990. De federale regering stelt zichzelf tot doel de 
Belgische emissies tegen 2030 met 55 % te vermin‑
deren en tegen 2050 klimaat neutraal te zijn.

De inspanningen die daarvoor moeten worden ge‑
leverd, zijn niet van de minste : de nieuwe Europese 
verbintenissen houden in dat de uitstoot met onge‑
veer 7,5 % per jaar moet verminderen. Ter vergelij‑
king : in de periode 2008-2018 daalden de emissies 
in de EU28  gemiddeld met 1,8 % per jaar en met 
1,1 % in Duitsland, met 1,6 % in Frankrijk en met 
1,7 % in België.1

1 Zie Burggraeve K., J. De Mulder en G. de Walque (2020), 
‘Fighting global warming with carbon pricing : how it works, 
field experiments and elements for the Belgian economy‘, NBB, 
Economic Review, december.

https://www.nbb.be/nl/artikels/een-koolstoftaks-om-de-klimaatopwarming-te-beperken-intuities-ervaringen-uit-de-praktijk--0
https://www.nbb.be/nl/artikels/een-koolstoftaks-om-de-klimaatopwarming-te-beperken-intuities-ervaringen-uit-de-praktijk--0
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Grafiek  93

Ambitieuze verbintenissen voor Europa en België
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Bronnen : EC, Eurostat, Belgische overheden (Nationaal Energie- en Klimaatplan).
1 Doelstelling voor België, bepaald op basis van de verdeling tussen de lidstaten van de inspanningen die nodig zijn om de EU-doelstelling te 

behalen.
2 Met ‘niet‑EU‑ETS’ wordt verwezen naar de uitstoot van de sectoren die niet deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem 

(‘Emissions trading system’ of EU-ETS), namelijk landbouw, vervoer over land, afval en gebouwen.
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De uitstoot van broeikasgassen 
daalde in 2020, maar had geen 
duurzame impact op het klimaat

De gevolgen van de COVID‑19‑crisis illustreren per‑
fect dat een emissievermindering zonder ecologische 
transitie zware economische kosten inhoudt. Tijdens 
de eerste elf maanden van 2020 lag de cumulatieve 
CO2‑uitstoot op wereldniveau naar raming immers 
5,3 % lager dan in de overeenstemmende periode 
van  2019. Volgens de economische vooruitzichten 
van het Federaal Planbureau (FPB) uit juli  2020, zou 
de uitstoot van broeikasgassen in België in 2020 13 % 
onder die van 2019 uitkomen. Die dalingen zijn het 
gevolg van de ongekende krimp van de economische 
bedrijvigheid tijdens de coronacrisis en zullen bij het 
economische herstel hoogstwaarschijnlijk grotendeels, 
of zelfs volledig, worden tenietgedaan. Ze zijn dus 
tijdelijk. Terwijl deze crisis een tijdelijke impact heeft, 
zou afzien van een ecologische transitie echter een 
aantal permanente gevolgen hebben, die de bedrijven 

en de bevolking blijvend zouden verzwakken. Er moe‑
ten dus aanzienlijke inspanningen worden geleverd 
om de uitstoot los te koppelen van de economische 
bedrijvigheid en zo een economie te ontwikkelen die 
veerkrachtig is op de lange termijn.

Volgens het FPB zouden structurele veranderingen in 
het energieverbruik ten voordele van minder vervui‑
lende producten en hernieuwbare energiebronnen 
de emissies in België tegen 2025 voor alle activiteiten 
doen dalen, met uitzondering van die in verband 
met de productie van elektriciteit. Die laatste zouden 
toenemen als gevolg van de sluiting van de eerste 
twee kerncentrales in 2022 en 2023 en van de laatste 
centrales in 2025. Zo zou de totale uitstoot van België 
in 2025 slechts 5 % lager uitkomen dan in 2019, dit 
is 23 % onder de referentie-emissies van 1990. Er zou 
dan nog slechts vijf jaar overblijven om de doelstel‑
ling van een vermindering met 55 %, die de federale 
regering vooropstelt, te halen.

De COVID‑19‑crisis heeft de uitstoot van broeikas‑
gassen tijdelijk verlaagd, maar ze heeft ook het 
financieringsvermogen van de particulieren en de 
bedrijven aangetast, waardoor hun investeringspro‑
jecten werden vertraagd of stopgezet. Bovendien 
deed de pandemie de onzekerheid toenemen. 
Hierdoor kunnen de vervanging van uitrustingen, 
de energierenovatie van gebouwen en de algemene 
ontwikkeling van minder koolstofintensieve techno‑
logieën vertraging oplopen. De lage prijs van fossiele 
brandstoffen maakt deze investeringen ook minder 
interessant, wat nadelig is voor de structurele trans‑
formatie van het energiesysteem.

De uitstoot van broeikasgassen 
moet worden losgekoppeld van 
de economische groei

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen door 
de gezinnen en de bedrijven op het Belgische grond‑
gebied ongeveer 117  miljoen ton CO2-equivalent. 
Sinds  2000  zijn die emissies met 25 % gedaald. 
Die  daling verliep gestaag tot in  2014, waarna de 
uitstoot zich stabiliseerde. Drie kwart van de emis‑
sies komen voort uit de activiteiten van de bedrij‑
ven. Sinds  2000  hebben zij hun uitstoot evenwel 
het sterkst verminderd (–29 %). De verbeteringen 
verschillen naargelang van de bedrijfstak : in de in‑
dustrie en de marktdiensten daalde de uitstoot met 
meer dan 30 %, terwijl die van de landbouw met 

Tabel  17

Uitstoot van broeikasgassen in België  
naar verantwoordelijke sector
(in miljoen ton CO2‑equivalent 1)

2019 2020 2021 2025

Energie 85,5 75,9 80,1 84,8

Waarvan de brandstof
verbranding door :

Energiesector 23,5 17,9 19,5 26,2

Industrie 2 15,8 14,7 15,7 13,9

Vervoer 25,5 23,2 24,4 24,8

Industriële processen 3 21,3 15,6 17,2 17,1

Landbouw 9,9 9,8 9,8 9,5

Afval 1,3 1,2 1,2 1,0

Totaal 118,1 102,6 108,2 112,3

Bron :  FPB.
1 De broeikasgassen die toe te schrijven zijn aan de menselijke 

activiteit en waarmee rekening wordt gehouden, zijn : 
koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en 
de fluorgassen (fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolstoffen 
(PFK’s) en zwavelhexafluoride (SF6)). Hun emissies worden 
uitgedrukt in eenzelfde eenheid CO2‑equivalent, op basis van de 
waarden van hun aardopwarmingspotentieel, die de impact van 
de broeikasgassen over 100 jaar uitdrukt in vergelijking met het 
effect van een equivalente hoeveelheid CO2.

2 Emissies verbonden met de verbranding van brandstoffen.
3 Emissies in verband met niet‑energetische toepassingen.
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nauwelijks 10 % afnam en de emissies door de 
bouwnijverheid toenamen. De uitstoot van de ge‑
zinnen liep in dezelfde periode slechts met 10 % 
terug. Deze minder sterke daling is te wijten aan het 
vervoer, waarvan de emissies stegen door een toege‑
nomen aantal voertuigen en een intensiever verkeer. 
Wat de uitstoot per energiebron betreft, wordt een 
daling van de uitstoot van steenkoolverbranding 
vastgesteld, als gevolg van de overschakeling van 
vaste naar gasvormige brandstoffen voor de elektri‑
citeitsproductie en in de industrie.

Terwijl deze eerste reducties van de uitstoot van broei‑
kasgassen wellicht het makkelijkst te realiseren waren, 
zijn er voor de nog ambitieuzere verbintenissen en 
doelstellingen die voor de komende decennia werden 
vastgelegd krachtige maatregelen in een groot aan‑
tal domeinen nodig. Deze zullen aanzienlijke kosten 
met zich meebrengen. Consumenten en bedrijven 
zullen nieuwe investeringen moeten doen en hun 
consumptie- en productiewijzen aan deze nieuwe 
situatie moeten aanpassen. De kosten zullen op zeer 
heterogene wijze worden verdeeld over de bevolking 
en het economische weefsel en zullen verschillen 
naargelang van de manier waarop de overheid deze 
doelstellingen wil halen.

Tabel  18

Uitstoot van broeikasgassen in België  
per bedrijfstak en volgens aanwending
(in miljoen ton CO2‑equivalent, tenzij anders vermeld)

Uitstoot 
van 

broeikas
gassen  
in 2018

Verdeling Verande
ring 

20002018

(in %)

Totale uitstoot 117,4 100,0 −25,4

Bedrijven 90,0 76,7 −29,2

Landbouw 12,6 10,8 −10,2

Industrie 54,9 46,8 −33,3

Bouwnijverheid 2,4 2,0 7,3

Marktdiensten 16,4 14,0 −33,8

Niet‑marktdiensten 3,7 3,2 1,7

Gezinnen 27,3 23,3 −9,7

Verwarming / koeling 13,1 11,2 −27,7

Vervoer 11,8 10,1 32,4

Overige 2,4 2,0 −25,4
    

Bron :  Eurostat.
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De transitie vereist een correct 
koolstofprijsmechanisme

De Belgische en Europese overheden beschikken over 
een ruim palet aan instrumenten om de klimaatuitda‑
ging aan te gaan. Vanuit technologisch oogpunt kan 
het overheidsbeleid hier op verschillende manieren toe 
bijdragen, zoals door steun aan R&D en aan funda‑
menteel onderzoek, door 
overheidsinvesteringen in 
de infrastructuur en door 
middel van technische 
voorschriften. De weg naar 
koolstofneutraliteit zal een brede waaier aan tech‑
nologieën vereisen, waarvan de ontwikkeling en de 
beschikbaarheid – voor een aantal ervan – nog zeer 
onzeker zijn. De overheden mogen die onzekerhe‑
den niet doen toenemen, maar moeten daarentegen 
zorgen voor een gunstig kader voor de verschillende 
noodzakelijke investeringen. Bovendien zal de ontwik‑
keling van koolstofarme technologieën afhangen van 
de prijs die aan koolstof wordt toegekend.

Economen zijn het er immers meer en meer over 
eens dat de overheid het meest doeltreffend kan tus‑
senkomen door een prijs te plakken op de uitstoot 

van koolstof. Hierdoor zullen de economische actoren 
bij hun consumptie- en investeringskeuzes rekening 
houden met de impact op het milieu. De daaruit 
voortvloeiende aanpassing van de relatieve prijzen zou 
de basis vormen voor een evenwichtiger concurrentie 
tussen fossiele en niet‑koolstofhoudende energievor‑
men. Een opgelegde prijs per ton uitgestoten CO2 en 
de geloofwaardige aankondiging van een prijsstijging 

in de tijd zouden een dui‑
delijk en direct signaal zijn 
voor bedrijven en consu‑
menten dat ze hun gedrag 
moeten aanpassen om 

hoge kosten in de toekomst te vermijden. Dit zou hen 
toelaten investeringsplannen op te stellen met kennis 
van de prijs die betaald zal moeten worden.

Het programma voor de handel in emissierechten van 
de EU (EU‑ETS) is een voorbeeld van indirecte tarifering. 
De Europese Commissie koos hier in 2005 voor omdat 
ze geen fiscale bevoegdheden heeft. Doordat een be‑
perkt aantal emissievergunningen wordt verdeeld, die 
verhandeld kunnen worden op een secundaire markt, 
ontstaat een relatieve schaarste, waardoor een markt‑
prijs tot stand komt. Bovendien werd er bepaald dat het 
emissieplafond jaarlijks met een lineaire reductiefactor 

De klimaattransitie sturen met een 
duidelijk prijssignaal is uit economisch 

oogpunt het meest efficiënt 
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Bronnen : IPCC, Refinitiv.
1  Interkwartielintervallen van de verdeling van de reële koolstofprijzen die compatibel zijn met de verbintenissen in het Klimaatakoord van 

Parijs, op basis van 374 modelsimulaties uit de databank van het IPCC.
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zal dalen. Sinds  2013  zakt dat plafond zo elk jaar 
met 1,74 % van het gemiddelde jaarlijkse volume aan 
emissierechten dat tussen 2008 en 2012 op de markt 
werd gebracht. Het mechanisme heeft evenwel alleen 
betrekking op de emissies van de meest vervuilende 
ondernemingen en niet op de gezinnen of de kleinere 
bedrijven. Bovendien heeft elke cyclische of structurele 
vermindering van de vraag naar vergunningen een 
invloed op de koolstofprijs – die als aanpassingsvaria‑
bele werkt – waardoor het relatieveprijzenmechanisme 
verstoord wordt.

In de praktijk blijkt de koolstofprijs die voortvloeit uit het 
EU-ETS-programma zeer volatiel en blijft die voorlopig 
veel lager dan nodig om de emissies aanzienlijk te doen 
dalen. Hij kan worden opgekrikt door het aanbod aan 
emissierechten te verminderen, wat gebeurde door de 
invoering van de ‘marktstabiliteitsreserve’ begin  2019 
en door het opschalen van het jaarlijkse reductietempo 
van het emissieplafond tot 2,2 % vanaf 2021. Een toe‑
name van de klimaatambities voor 2030 en 2050 – bij‑
voorbeeld op het gebied van energie-efficiëntie en her‑
nieuwbare energiebronnen – impliceert echter ook dat 
de huidige ijking van dit mechanisme opnieuw moet 
worden beoordeeld. In de huidige vorm zal de doelstel‑
ling van een netto nuluitstoot in 2050 hiermee immers 
niet gehaald kunnen worden. Indien de koolstofprijs 
integendeel direct, via een CO2-tarief, wordt vastge‑
steld, verschuift de onzekerheid van de prijzen naar de 
uitgestoten hoeveelheden, wat inhoudt dat niet meer 
vaststaat wanneer de beoogde emissievolumes bereikt 
zullen worden.

Een dergelijke directe belasting op fossiele brand‑
stoffen is overigens eenvoudiger te beheren en kan 
op meer emissies worden toegepast, waaronder die 
van verspreide bronnen zoals vervoer of verwarming. 
Het bedrag van die taks en het verloop ervan moeten 
vooraf worden bepaald door de overheid en zijn niet 
afhankelijk van een markt maar van de emissiedoel‑
stellingen op middellange termijn.

Dit moet echter gepaard gaan met 
passende herverdelingsmaatregelen

Hoewel een koolstoftarifering het mogelijk maakt 
om op een economisch efficiënte wijze de te leve‑
ren inspanningen optimaal in de tijd te spreiden en 
technologieën te ontwikkelen, oogst het principe veel 
kritiek omdat het de economische bedrijvigheid en 
de levensstandaard beïnvloedt. De prijsstijging van 

fossiele brandstoffen die eruit voortvloeit kan nade‑
lig zijn voor de koopkracht van de gezinnen, vooral 
van de armste, en voor het concurrentievermogen 
van de bedrijven, in het bijzonder wanneer de taks 
niet geharmoniseerd wordt op internationaal niveau. 
De overheid moet dan ook begeleidende maatregelen 
nemen om de gevolgen voor de meest kwetsbare ac‑
toren – gezinnen en bedrijven – te beperken en tege‑
lijkertijd te vermijden dat de stimuli om te investeren 
in energiezuiniger of emissiearme uitrusting worden 
verminderd. Een  mechanisme waarbij de opbreng‑
sten van de koolstoftaks worden herverdeeld, zou 
de koopkracht van de armste gezinnen en het con‑
currentievermogen van de verzwakte branches deels 
kunnen beschermen. Ook overheidssteun voor groene 
investeringen zou de invoering van alternatieve oplos‑
singen voor fossiele brandstoffen vergemakkelijken.

Naast een koolstoftaks op Belgisch of op Europees 
niveau, zou het wenselijk zijn aanvullend een fiscaal 
instrument in te voeren dat de binnenlandse produ‑
centen beschermt tegen oneerlijke concurrentie van 
buitenlandse spelers die niet aan een soortgelijke taks 
onderworpen zouden zijn. Om een eerlijke concur‑
rentie tussen binnenlandse en buitenlandse actoren te 
garanderen en om te vermijden dat activiteiten wor‑
den verplaatst naar gebieden die zich minder inzetten 
voor de strijd tegen de klimaatopwarming, zou een 
binnenlandse koolstoftaks dan ook gepaard moeten 
gaan met een specifieke belasting op de invoer uit 
landen waar een dergelijke taks niet van toepassing 
zou zijn. Dit pleit overigens voor de invoering van een 
koolstoftaks op Europees niveau. EU‑lidstaten mogen 
immers niet op eigen houtje invoerbelastingen heffen 
en dergelijke heffingen zijn verboden op de import 
van goederen en diensten uit andere lidstaten.

Ook een voldoende aansporend 
regelgevend kader is noodzakelijk

Naast een koolstoftaks maken ook andere regelge‑
vende instrumenten deel uit van het arsenaal aan 
maatregelen waarmee de klimaatuitdaging kan 
worden aangegaan, zoals de vaststelling van tech‑
nische normen, programma’s voor energie-efficiëntie 
of subsidies voor investeringen. Zo werden binnen 
de klimaatstrategie van de EU bindende nationale 
doelstellingen vastgelegd voor de uitstoot van broei‑
kasgassen die niet onder het EU‑ETS vallen en voor 
hernieuwbare energiebronnen, en een indicatief 
richtpunt voor energie-efficiëntie. Aangezien deze 
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doelstellingen van toepassing zijn op verspreide emis‑
siebronnen, werd een beroep gedaan op nationale 
regelgevingsmechanismen.

De Belgische uitstoot van de gezinnen, uitgedrukt per 
hoofd van de bevolking, ligt veel hoger dan gemid‑
deld in Europa, in het bijzonder op het gebied van 
verwarming en koeling. De 
door vervoer veroorzaakte 
emissies per inwoner lig‑
gen dicht bij het Europese 
gemiddelde. De vergelij‑
king met de beste prestaties in de EU leert echter dat 
er voor alle emissiebronnen marge is om de uitstoot 
van de gezinnen te verlagen.

Om de vervoersgerelateerde uitstoot te verlagen, zet 
de overheid diverse instrumenten in om het wagen‑
park energiezuiniger en groener te maken, maar ook 
om gedragsveranderingen bij de gebruikers teweeg 
te brengen. Heel wat van die actiemiddelen behoren 
tot de bevoegdheden van de regionale overheden. 

Zij ontwikkelen initiatieven voor de ruimtelijke ordening 
en de verbetering van de transportinfrastructuur om 
een modale verschuiving naar openbaar vervoer of 
zachte mobiliteit te bevorderen. Carpooling en slimme 
mobiliteitstoepassingen die het mogelijk maken om alle 
(openbare en private) vervoerswijzen te combineren, 
worden aangemoedigd. De toekenningscriteria voor 
vergunningen voor vervoerdiensten (taxi’s en bussen) 
worden gewijzigd om het gebruik van milieuvriende‑
lijkere transportmiddelen aan te moedigen, terwijl, in 
bredere zin, de verkeersbelasting en de belasting op 
inverkeerstelling worden herzien en aangepast aan de 
milieuprestaties van voertuigen. De aanpassing van het 
fiscale kader moet de burger ertoe aanzetten om pas‑
sender keuzes te maken. In dit opzicht heeft de federale 
regering de ambitie dat in 2026 alle nieuwe bedrijfswa‑
gens koolstofneutraal zijn en dat werknemers die dit 
voordeel niet hebben een mobiliteitsbudget krijgen om 
de duurzame vervoersalternatieven te stimuleren.

Aangezien 80 % van het binnenlandse vastgoed werd 
gebouwd voordat de huidige energienormen werden 
bepaald, vormt de verbetering van de energieprestaties 
van de bestaande gebouwen een andere grote uitda‑
ging. Dat is des te meer het geval omdat de al gelever‑
de inspanningen de eenvoudigste en meest rendabele 
aanpassingen inhielden. Meer renovaties van sociale 
woningen en van het vastgoed in het algemeen veroor‑
zaken financieringsproblemen omdat zij hoge kosten 
inhouden voor de gezinnen en de overheidsfinanciën.1 
De kosten voor de energierenovatie van het Waalse en 
Vlaamse woningbestand om te voldoen aan de normen 
voor 2050  – een woningpark met gemiddeld niveau 
A voor de Waalse regelgeving over de energieprestatie 
van gebouwen (energiescore van 85 kWh / m2 / jaar) en 
een afstemming van het Vlaamse woningbestand op 
de normen van het Renovatiepact 2050  (energiescore 

van 100  kWh / m2 / jaar) – 
worden geraamd op res‑
pectievelijk circa € 120 mil‑
jard en € 103  miljard à 
€ 110  miljard. Voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een bedrag van 
ongeveer € 29  miljard verwacht. Voor het particuliere 
woningbestand wijst een recente studie erop dat de 
grondige renovatie van een standaardwoning, voor een 
gemiddeld budget van € 60 000, pas na 38 tot 64 jaar 

1 De toestand van de gebouwen en de nodige verbetering 
ervan hebben ook gevolgen voor de financiële instellingen. 
Zie Van Tendeloo B. (2020), ‘Climate-change-related transition 
risk associated with real estate exposures in the Belgian financial 
sector‘, NBB, Financial Stability Report, pp. 141-150.
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wordt terugverdiend, naargelang van het verloop van 
de koolstof- en de energieprijzen. Bijgevolg zou, op 
basis van de momenteel bestaande steunmaatregelen, 
40  tot  51 % van de eigenaars niet in staat zijn om 
dergelijke werkzaamheden te financieren of rendabel 
te maken 1.

De normatieve aanpak heeft, in vergelijking met de 
koolstofprijszetting, een directe impact op het gedrag, 
maar de kosten‑batenverhouding ervan op collec‑
tief niveau kan niet gemakkelijk worden vastgesteld. 
Als hiervoor wordt gekozen, moet er vooraf een eva‑
luatie worden gemaakt van de kosten en de baten 
(dat is het volume vermeden emissies) om de maatre‑
gelen in te delen naar prioriteit. Vanuit operationeel 
oogpunt moet ook rekening worden gehouden met 
hoe makkelijk die maatregelen kunnen worden uitge‑
voerd en gecontroleerd.

Ook met een aanmoedigend regelgevend kader, bij‑
voorbeeld in de vorm van subsidies, is het niet eenvou‑
dig een passend prijssignaal 
te geven en tegelijkertijd 
de gewenste ontwikke‑
lingen te ondersteunen. 
In dat opzicht blijkt uit de 
ervaring met de ondersteu‑
ningsmechanismen voor 
fotovoltaïsche installaties dat deze benadering meeval‑
lereffecten en een ontsporing van overheidsuitgaven 

1 Zie Aelbrecht J. en S. Hamels (2020), ‘De financiële barrière voor 
klimaat‑ en comfortrenovaties’.

kan teweegbrengen. Hoewel opgelegde technische 
normen de ontplooiing van bepaalde oplossingen die 
al voldoende ontwikkeld zijn, kunnen vergemakkelijken 
door zich op bepaalde opties te richten, kunnen ze 
echter de technologische keuzes beperken en zo de 
opkomst van nieuwe technologieën in de weg staan. 
Meer in het algemeen is het van cruciaal belang dat er 
wordt toegezien op de coherentie tussen de ingezette 
(fiscale, regelgevende en ondersteunende) instrumen‑
ten, met het oog op de doelstelling om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen.

Het elektriciteitssysteem aanpassen 
is noodzakelijk voor de transitie

Wat het energiesysteem betreft, verdient een toe‑
genomen elektrificatie van de toepassingen de 
voorkeur om de activiteiten koolstofvrij te maken, 
voor zover de elektriciteitsproductie milieuvrien‑
delijk kan gebeuren. Mogelijke hefbomen daartoe 

zijn de vervanging van 
fossiele brandstof‑
fen door hernieuwbare 
energiebronnen en de 
ontwikkeling van mid‑
delen voor de opslag of 
voor het beheer van de 

vraag. Voor deze transformatie van het elektrici‑
teitssysteem moeten de ambities aanzienlijk wor‑
den opgeschroefd en moeten de productie, het 
vervoer en de consumptiepatronen van energie 
sneller worden aangepast. Bovendien moet de 

De transformatie van het 
elektriciteitssysteem vergt een 
aanzienlijke aanpassing van de 
productie, het vervoer en de 

consumptie van energie
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elektriciteitsbevoorradingszekerheid worden gega‑
randeerd om de aantrekkelijkheid van de economie 
en het comfort van de gezinnen te waarborgen.

In België moet deze verandering plaatsvinden tegen 
de achtergrond van de geleidelijke kernuitstap te‑
gen  2022-2025. Die werd bevestigd in het regeer-
akkoord. Dit standpunt kan echter worden herzien 
indien zou blijken dat de bevoorradingszekerheid 
wordt aangetast, die eind 2021 een laatste keer wordt 
geëvalueerd. De ontmanteling van ongeveer 5,9  GW 
aan nucleaire capaciteit betekent een grote verande‑
ring in de elektriciteitsmix : aangezien in  2020 circa 
40 % van de elektriciteitsproductie werd voortgebracht 
door kernenergie, vormt de vervanging hiervan door 
alternatieve bronnen een uitdaging. Het is ambitieus 
om hiervoor tegen dan uitsluitend op hernieuwbare 
energiebronnen te steunen, vooral omdat ons land 
al achterliep op de doelstelling van 13 % hernieuw‑
bare energiebronnen binnen zijn bruto finaal ener‑
gieverbruik tegen  2020. De uitgevoerde en geplande 
projecten voor hernieuwbare energiebronnen komen 
overeen met 11,7 % van het bruto finaal energie‑
verbruik en zijn dus ontoereikend om de doelstelling 
op nationaal niveau te halen. België komt ongeveer 
2 000 GWh tekort, waardoor een productieoverschot 
uit hernieuwbare bronnen van andere lidstaten moet 
worden aangekocht om de doelstelling te halen.

Om in deze omstandigheden de bevoorradingsze‑
kerheid te garanderen, rekent de overheid op de in‑
voering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme 
(capacity remuneration mechanism – CRM) om aan 
te zetten tot investeringen in bijstuurbare aardgas‑
centrales. Tegen de achtergrond van ongunstige 
markt‑ en rentabiliteitsvoorwaarden voor het be‑
houd van bestaande capaciteit of investeringen in 
nieuwe capaciteit, maakt het CRM het mogelijk om 
een vergoeding toe te kennen voor het beschikbaar 
houden van productiecapaciteit – naast die voor de 
geproduceerde energie – aan leveranciers die op ba‑
sis van een veiling zullen worden geselecteerd. Deze 
centrales zullen de transitie verzekeren tot er vol‑
doende hernieuwbare energiebronnen en flexibele 
middelen (oplossingen voor het beheer van de vraag 
of opslagcapaciteiten) ontwikkeld zijn. De  timing 
voor de invoering van het mechanisme is echter 
strikt : de EC onderzoekt grondig of het CRM de 
EU-staatssteunregels respecteert, terwijl de eerste 
veiling al op 31  oktober  2021  is gepland voor het 
leveringsjaar  2025. De uitvoering van deze proce‑
dure en de aansluiting van de centrales mogen niet 

aan het toeval worden overgelaten, opdat er geen 
bevoorradingsproblemen zouden ontstaan.

Meer in het algemeen bestaat de uitdaging voor het 
elektriciteitssysteem erin marktmechanismen in te 
voeren die de ontwikkeling van de nodige investerin‑
gen kunnen stimuleren en die overeenstemmen met 
de doelstellingen van de energietransitie. De toene‑
mende flexibiliteit die nodig is voor de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet 
houdt in dat de actoren die oplossingen verstrekken 
voor opslag en vraagbeheer ook actief aan de markt 
moeten kunnen deelnemen. De overheid moet er‑
voor zorgen dat de verschillende marktspelers een 
eerlijk rendement op hun investeringen kunnen be‑
halen en dat de opkomst van nieuwe bedrijfsmodel‑
len en nieuwe spelers niet belemmerd wordt.

Innovatie en overheidsoptreden 
moeten ten dienste staan van de 
transitie

De energietransitie gaat niet alleen over aanpassingen 
aan de energiemix. Ze vereist ook een overheids‑
optreden op maatschappelijk, economisch en tech‑
nologisch gebied. Volgens het Wereld Economisch 
Forum is België over het geheel genomen beter dan 
gemiddeld in de EU voorbereid op de energietransitie. 
Het loopt echter achter op de drie buurlanden en de 
noordse landen in de verschillende dimensies die een 
efficiënte transitie mogelijk moeten maken. Zo heeft 
ons land een laag percentage banen in de koolstof‑
arme industrieën en een scholingsniveau dat minder 
is aangepast aan de behoeften. Landen met een grote 
voorraad menselijk kapitaal zullen wellicht meer voor‑
deel halen uit R&D naar koolstofarme technologieën. 
Hoewel bepaalde economische activiteiten al kool‑
stofvrij zijn, moeten technologieën, infrastructuren en 
uitrustingen immers nog verder worden ontwikkeld.

Innovaties op het gebied van emissiearme technolo‑
gieën blijven een prioriteit om de klimaatdoelstellin‑
gen te halen. Daarom moet in dit domein ook een 
gunstig kader voor innovatie worden gecreëerd. 
Ondernemingen die actief zijn in deze bedrijfstak‑
ken kunnen nieuwe activiteiten ontwikkelen als de 
overheid op die ontwikkelingen anticipeert met 
vroegtijdige investeringen in vernieuwende tech‑
nologieën en apparatuur en hun commercialise‑
ring en de marktontwikkeling stimuleert. Volgens 
het Internationaal Energieagentschap waren de 
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Grafiek  96

België heeft troeven in handen om de klimaattransitie te doen slagen
(prestaties van 0 tot 100, waarbij 100 de beste prestatie is, 2020)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

EUNoordse EU‑landen

Voorbereiding
op de energietransitie

Regelgeving en
politiek engagement

Instellingen en governance

Kapitaal en investeringen

Infrastructuur en
innoverende omgeving

Menselijk kapitaal

Structuur van
het energiesysteem

Drie buurlanden België

  
Bron : WEF.

Een efficiënte reallocatie van 
de werknemers bevorderen zodat 

ze deze ingrijpende structurele 
veranderingen kunnen aanpakken 

Belgische overheidsuitgaven voor R&D in koolstof-
arme energiedomeinen, uitgedrukt in procenten 
bbp, in de periode  2014-2018 ongeveer 4,5  keer 
hoger dan het EU28‑gemiddelde. Ze waren echter 
zeer sterk gericht op kernenergie.

De initiatieven moeten zowel van de private sector 
als van de overheid komen. De private sector moet 
financieringsmiddelen voor de groene transitie inzet‑
ten, terwijl de overheid de begroting en de belas‑
tingstelsels moet vergroenen, een prijs moet zetten 
op de uitstoot van koolstof en de subsidies voor 
fossiele brandstoffen moet afschaffen. Aangezien in 
België de bevoegdheden over verschillende beleids‑
niveaus verdeeld zijn, zijn 
een coherente aanpak en 
een efficiënte coördinatie 
noodzakelijk om zoveel 
mogelijk synergieën te re‑
aliseren in domeinen die 
vaak geen administratieve grenzen kennen. Het is 
eveneens belangrijk dat er duidelijk over de strategie 
wordt gecommuniceerd en dat er een stabiel ka‑
der wordt geboden. Dit vermindert de onzekerheid, 
geeft de investeerders de toekomstige koers aan en 

maakt het, meer in het algemeen, voor alle economi‑
sche actoren mogelijk om zich tijdig voor te bereiden 
en hun gedrag aan te passen.

De klimaattransitie zal onvermijdelijk leiden tot aan‑
passingen aan het economisch weefsel. Het  be‑
reiken van koolstofneutraliteit vereist immers 
diepgaande structurele veranderingen voor bedrij‑
ven en arbeidskrachten in talrijke bedrijfstakken. 
Koolstofintensieve bedrijven zullen hun ontwikkeling 
beknot zien en zullen de marktvraag zien afnemen. 
De koolstofarme activiteiten zullen daarentegen 
worden bevorderd. Opdat de transitie maatschap‑
pelijk zou worden aanvaard, moet een efficiënte 

reallocatie plaatsvinden 
van werknemers in be‑
drijfstakken of bedrijven 
waarvan de technologie 
niet geschikt is voor een 
koolstofvrije productie 

naar milieuvriendelijker branches of bedrijven. Zoals 
voor elke reallocatie van arbeidskrachten, zal een 
vlotte werking van de arbeidsmarkt de noodzake‑
lijke overgang van de getroffen banen naar deze 
nieuwe beroepen alleen maar vergemakkelijken. 
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Overigens wordt geraamd dat overheidsuitgaven 
voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
tijdens de overgangsfase naar een koolstofvrije eco‑
nomie, voor een zelfde bedrag als de huidige subsi‑
dies voor de winning en de verwerking van fossiele 
brandstoffen, ongeveer drie keer zoveel – directe 
en indirecte  – banen zouden creëren. Ook al kan 
een dergelijke multiplicator op de lange termijn niet 
standhouden, zou deze situatie de reallocaties van 
arbeidskrachten die nodig zijn voor de transitie moe‑
ten vergemakkelijken. Daarnaast moeten de vereiste 
competenties voor de koolstofarme technologieën 
worden geïdentificeerd en moet het opleidingsaan‑
bod daaraan worden aangepast, zodat de omscho‑
ling van de betrokken werknemers zo goed mogelijk 
kan worden voorbereid en begeleid en er goed 
geschoolde arbeidskrachten beschikbaar zijn.

Hoewel het mogelijk is om de uitstoot significant te 
doen dalen en tegelijkertijd het concurrentievermo‑
gen en de koopkracht deels te waarborgen, blijven 

er onzekerheden bestaan. Zo bevinden bepaalde 
technologieën zich nog in een zeer vroeg ontwik‑
kelingsstadium en blijft het volledige potentieel er‑
van nog zeer onzeker. De financiering ervan wordt 
overigens bemoeilijkt doordat ze risicovoller zijn. 
Bovendien is hun ontwikkeling soms afhankelijk van 
de beschikbaarheid van schaarse hulpbronnen en 
grondstoffen waarvan de winning niet zonder gevol‑
gen is voor het milieu.

De ecologische transitie heeft betrekking op alle 
economische actoren in vele domeinen (energie, 
mobiliteit, fiscaliteit, innovatie, digitalisering, enzo‑
voort) en vereist heel wat actiemiddelen, waarvan 
de effecten soms tegenstrijdig zijn. Gezien de inge‑
wikkelde begrotingscontext is het bovendien uiterst 
relevant dat de beleidsmaatregelen gericht zijn op 
die aspecten waarvoor ze het meest efficiënt en soci‑
aal rechtvaardig zullen zijn, opdat de veranderingen 
door alle burgers als mogelijk, eerlijk en geschikt 
worden beschouwd.
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7.4 De voorwaarden creëren voor een 
duurzaam herstel van de economie

Om de basis te leggen voor een dynamische en 
duurzame groei, moeten verscheidene complemen‑
taire voorwaarden vervuld zijn. Deze omvatten een 
vlotte reallocatie van de middelen en een stevige in‑
novatiestructuur, die ondersteund worden door een 
aangepaste regelgeving. Bovendien zijn investeringen 
in infrastructuur van zowel de overheid als de private 
sector onontbeerlijk om bepaalde belemmeringen 
voor de productiviteit uit de weg te ruimen en de 
grondslag te leggen voor het herstel.

De ondernemingsdemografie moet 
dynamischer worden

De ondernemingsdemografie draagt bij tot de dy‑
namiek van een economie en blijkt een belangrijke 
hefboom van productiviteitswinsten, en dus van groei 
op lange termijn, te zijn. Vlot ondernemingen kun‑
nen oprichten en stopzetten is doorslaggevend voor 
het welslagen van de transformatieprocessen in een 
economie, onder meer omdat de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën erdoor vergemakkelijkt wordt.

De Belgische bedrijfswereld geeft evenwel al ver‑
scheidene jaren blijk van een relatieve inertie. In 
vergelijking met de andere EU-lidstaten laat ons land 
structureel lage oprichtings‑ en stopzettingsgraden 
van ondernemingen optekenen. De afgelopen vijf 
jaar werden echter bemoedigende tekenen zichtbaar. 
Beide percentages namen immers doorgaans toe, wat 
deed vermoeden dat het economisch weefsel dynami‑
scher begon te worden.

De coronacrisis heeft de ondernemingsdemografie 
echter beïnvloed en zal dat nog enige tijd blijven doen. 
Zoals vermeld in hoofdstuk  5, konden de verschil‑
lende steunmaatregelen voor ondernemingen en zelf‑
standigen, alsook het moratorium op faillissementen 

Het groeipotentieel op lange termijn van België was 
tijdens de laatste twee decennia reeds verzwakt, omdat 
de productiviteitswinsten er meer dan elders afnamen. 
Dit vormde al een zware structurele uitdaging nog vóór 
de COVID‑19‑crisis uitbrak. De ecologische transitie 
en de digitalisering verzwaren de door die zwakke 
potentiële groei veroorzaakte problemen, aangezien ze 
de technologische kloof tussen de ondernemingen ver‑
groten en belangrijke reallocaties van middelen vergen.

De coronacrisis zou de potentiële groei nog zwaarder 
aangetast kunnen hebben en permanente bbp‑verlie‑
zen kunnen hebben veroorzaakt. Op zijn minst dreigt 
ze activiteitsverschuivingen tussen bedrijfstakken of 
tussen ondernemingen van eenzelfde branche met 
zich mee te brengen. Zo hebben bepaalde onder‑
nemingen tijdens de crisis tijdelijk hun productiepro‑
cessen gewijzigd om in te spelen op de toegeno‑
men vraag naar uitrusting voor de gezondheidszorg. 
Andere bedrijven, onder meer de restaurants, startten 
met de verkoop van afhaalproducten. Bovendien zou 
het frequentere gebruik van thuiswerk kunnen lei‑
den tot verschuivingen in de vraag naar bepaalde 
goederen en diensten, met name weg van de grote 
stadscentra, waar de economische bedrijvigheid was 
geconcentreerd, naar de woonplaats van de tele‑
werkers. Die reorganisatie en die gedragswijzigingen 
zullen gepaard gaan met de verdwijning of de inkrim‑
ping van sommige activiteiten ten gunste van andere 
of nieuwe activiteiten.

Tijdens de herstelperiode die er dankzij de versprei‑
ding van de vaccins zou aankomen, zouden de orga‑
nisatie en de structuur van het economisch weefsel 
dus verder worden hertekend. De crisis verhoogde 
echter de onzekerheid over de omvang en de snelheid 
van de technologische veranderingen die aan de gang 
zijn, wat de investeringsplannen van de ondernemin‑
gen en de gezinnen verstoorde.
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in  2020, een golf van bedrijfssluitingen voorkomen. 
Het tempo waarin nieuwe ondernemingen werden 
opgericht, bleef daarentegen hoog en was al met 
al vergelijkbaar met dat in  2019. Met uitzondering 
van de periode van de eerste lockdown, lag het zelfs 
boven het gemiddelde van de periode 2015-2018.

Als die positievere dynamiek van de bedrijfsoprich‑
tingen de eerstvolgende jaren structureel aanhoudt, 
zal dit het economisch weefsel nieuw leven inblazen 
en de komende verdwijningen van ondernemingen 
compenseren. Er mag immers redelijkerwijs worden 
aangenomen dat, net als bij de voorgaande crisis‑
sen, na verloop van tijd een reeks bedrijfssluitingen 
de structuur en de organisatie van het binnenlandse 
productienetwerk grondig zal hertekenen.

Overigens blijft voorzichtigheid geboden over het 
groeipotentieel van de nieuwe ondernemingen die 
bij de aanvang van of tijdens de coronacrisis wer‑
den opgericht. Terwijl doorgaans al geldt dat jonge 
ondernemingen vaker verdwijnen, dreigt het aantal 

sluitingen nog hoger te liggen voor de bedrijven 
die de afgelopen twee jaar met hun activiteiten zijn 
gestart. Die nieuwe bedrijven, doorgaans zeer kleine 
ondernemingen of kleine kmo’s, gingen immers van 
start in moeilijke omstandigheden die mogelijk com‑
plicaties voor hun ontwikkeling inhouden, waardoor 
wellicht een snellere herfinanciering nodig zal zijn. 
Bovendien kwamen die zeer jonge ondernemingen 
niet noodzakelijk in aanmerking voor de verschillende 
steunmaatregelen van de overheid, wat hen nog 
kwetsbaarder maakt.

Verder moet worden opgemerkt dat de toename 
van de bedrijfsoprichtingen de afgelopen jaren vooral 
toe te schrijven is aan die van ondernemingen in de 
vorm van een natuurlijke persoon. Sinds  2009, en 
meer nog na  2015, liep de bijdrage van die onder‑
nemingscategorie, volgens de laatste door Graydon 
meegedeelde gegevens op jaarbasis, in  2018 op tot 
bijna 60 % van het totale aantal gecreëerde bedrijven. 
De recente groei van het aantal bedrijfsoprichtingen 
zou dus voornamelijk toe te schrijven zijn aan kleine 
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In 2020 lag het aantal faillissementen abnormaal laag, terwijl het aantal bedrijfsoprichtingen 
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individuele structuren. Juridische en fiscale aanpassin‑
gen aan de statuten van de ondernemingen, zoals het 
nieuwe statuut van student‑ondernemer en de wet 
betreffende de deeleconomie, die in  2017 werden 
ingevoerd, stelden meer personen in staat met hun 
activiteit van start te gaan als zelfstandige in hoofd‑ 
of in bijberoep. Die aanpassingen vielen deels samen 
met de ontwikkeling van de platformeconomie (met 
platforms als Uber, Ubereats, Deliveroo). Een deel van 
de nieuwe btw‑plichtige ondernemingen zou dan ook 
de opkomst van die, meer precaire, recente vormen 
van arbeidsrelaties kunnen weerspiegelen.

De innovatie-inspanningen en de 
verspreiding van technologie moeten 
worden aangemoedigd

Ook andere elementen zullen de toekomstige groei van 
de ondernemingen beïnvloeden. Zo moeten onder an‑
dere wellicht belangrijke investeringen in R&D plaats‑
vinden, om de productieprocessen en de aangeboden 
producten en diensten nog meer aan de nieuwe ver‑
eisten aan te passen. Hoewel België reeds verscheidene 
jaren wordt beschouwd als een zeer innoverend EU-
land, net na sommige noordse EU-landen, worden de 
R&D-inspanningen van de 
Belgische ondernemingen 
vooral in enkele bedrijfs‑
takken en ondernemingen 
geleverd. Die vaststelling 
wordt bevestigd door de 
octrooien, die de resultaten van de innovatie-inspan‑
ningen weergeven. België geldt als een sterke produ‑
cent van octrooien, aangezien op de Europese markt 
jaarlijks meer dan 2 000  Belgische octrooien worden 
aangevraagd, een aantal dat de afgelopen jaren ge‑
staag toeneemt. Hoewel ons land erin geslaagd is 
een goede positie te handhaven, blijven de speciali‑
satiedomeinen van de Belgische octrooien beperkt tot 
enkele branches, en met name tot de farmaceutische 
industrie. Die specialisatie nam ongetwijfeld nog toe 
door de wedloop naar een vaccin tegen COVID‑19. 
Ondanks de grotere onzekerheid als gevolg van de co‑
ronacrisis mogen de ondernemingen hun toekomstige 
groei niet op het spel zetten door hun onderzoeksin‑
spanningen te verminderen. Het zal er integendeel op 
aankomen de innovatie-inspanningen van de bedrijven 
te begeleiden en zoveel mogelijk ondernemingen te 
stimuleren om de nieuwe technologieën in te voeren. 
De innovatiestructuur van een economie bevat echter 
niet alleen de ondernemingen. De bijdrage van de 

Belgische universiteiten tot de innovatie‑inspanning en 
de productie van octrooien is eveneens opmerkelijk. 
Hun aandeel in de aangevraagde octrooien behoort 
tot de hoogste in vergelijking met de andere Europese 
landen (samen met dat van Ierland), en komt boven dat 
van de drie voornaamste buurlanden uit. Bovendien 
zijn de Belgische universiteiten, meer dan in die landen, 
bereid interuniversitaire partnerschappen aan te gaan 
en samen te werken met private ondernemingen 1.

Meer specifiek in het digitale domein hangen de ver‑
eiste investeringen niet enkel samen met de aankoop 
van digitale technologie. Er zijn ook aanzienlijke im‑
materiële investeringen nodig om, bijvoorbeeld, de 
digitale kennis van de arbeidskrachten te verbeteren 
of de nodige software of databanken te verwerven. 
Ruimer gezien moeten de ondernemingen, in het 
kader van hun digitaliseringsproces, ook hun be‑
drijfsmodellen wijzigen en hun kosten en interne 
structuur aanpassen.

Hoewel een deel van de inspanningen qua aanpas‑
sing, flexibiliteit en verbetering van de vaardigheden 
van de werknemers bij de ondernemingen ligt, moet 
de overheid hen uiteraard ook zeer actief ondersteu‑
nen. Daarbij zijn onder meer specifieke opleidingsin‑

spanningen nodig om de 
werknemers en de werk‑
zoekenden beter in staat 
te stellen die nieuwe tech‑
nologieën te gebruiken. 
Zo niet worden een zekere 

tweedeling op de arbeidsmarkt en de afwijzing van 
de noodzakelijke technologische ontwikkelingen in 
de hand gewerkt.

De regelgeving mag die 
transformaties niet overmatig 
afremmen

Ook het regelgevend kader kan bijdragen tot een 
vlotte reallocatie van de middelen. De regelgeving 
mag uiteraard niet enkel op basis van die doelstelling 
worden beoordeeld. Deze moet in de eerste plaats 
de consumenten en arbeidskrachten beschermen, en 
ook aan algemene doelstellingen voldoen, zoals de 
bescherming van het milieu of van sommige fun‑
damentele rechten. Het regelgevend kader mag de 

1 Zie Cheliout S. (2020), ‘Belgium’s innovative capacity seen through 
the lens of patent data‘, NBB, Economic Review, december.

België is een innoverend land,  
maar de inspanningen zijn 
geconcentreerd in enkele 

branches en ondernemingen 

https://www.nbb.be/nl/artikels/het-innovatievermogen-van-belgie-het-licht-van-de-octrooigegevens-0
https://www.nbb.be/nl/artikels/het-innovatievermogen-van-belgie-het-licht-van-de-octrooigegevens-0
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ontwikkeling van op nieuwe behoeften gerichte acti‑
viteiten echter niet overdreven afremmen. Het is een 
delicate oefening voor de overheid te bepalen welke 
activiteiten bevorderd of daarentegen afgeremd moe‑
ten worden. Door normen –  bijvoorbeeld voor ste‑
denbouw of het milieu  – of productiestandaarden 
vast te stellen, creëert de regelgeving prikkels en leidt 

ze tot reallocaties van middelen. Hierdoor kan ze, zo‑
als reeds vermeld, de realisatie vergemakkelijken van 
sommige technologische oplossingen die het mogelijk 
maken bepaalde milieudoelstellingen te bereiken.

Volgens de Eurobarometer-enquête over de perceptie 
van het ondernemingsklimaat in de kmo’s, die net 
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vóór de uitbraak van de pandemie werd gehouden, 
beschouwen de Belgische ondernemingen de regel‑
gevende belemmeringen en de administratieve lasten 
als hun voornaamste problemen. Hoewel dat ook 
geldt voor de Europese kmo’s, blijken ze in België iets 
zwaarder te wegen. Die problemen, die zeker niet 
nieuw zijn, creëren rigiditeiten die de reallocatie van 
middelen beletten.

In verband met de werking van de markten moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan zowel de 
barrières voor de markttoetreding als de belemme‑
ringen om de markt te verlaten of om de activiteiten 
te herstructureren. Correct geformuleerde regels voor 
de toegang tot of de uittreding uit een markt kun‑
nen, via een vlottere reallocatie van de middelen, een 
groeibevorderende omgeving creëren.

In België werden de faillissementsprocedures 
in  2019 versoepeld om de bedrijfsopheffingen te 
vergemakkelijken en de stigmatisering van bedrijfs‑
mislukkingen te beperken door ondernemingen een 
tweede kans te bieden. Het is nog te vroeg om de 
effecten van die hervorming ten volle te beoor‑
delen. Hoewel de faillissementsprocedures werden 
vereenvoudigd, werden ze als gevolg van de maat‑
regelen om de ondernemingen tijdens de crisis te 

ondersteunen en het ingevoerde moratorium im‑
mers nog niet veel toegepast.

Wat de barrières voor markttoetreding betreft, is de 
toegang tot bepaalde beroepen – architectuur en 
vastgoed en, in mindere mate, boekhouding – onder‑
worpen aan een striktere regelgeving dan gemiddeld 
in de buurlanden. Indien dergelijke verschillen niet 
gerechtvaardigd zijn door andere maatschappelijke 
doelstellingen, kunnen ze economische kosten en 
onnodige rigiditeiten teweegbrengen, niet enkel in 
die branches maar ook in een later stadium van de 
productieketen. Bovendien kunnen sommige zware 
verplichtingen inzake stedenbouw en milieu de initia‑
tieven van ondernemers hinderen. Voor de bedrijven 
behoren de procedures voor de aankoop van vastgoed 
of de overdracht van een eigendomstitel en de behan‑
deling van bouwvergunningen tot de minst gunstige 
domeinen van het ondernemingsklimaat, omdat het 
aantal procedures en de kosten relatief hoger uitvallen 
in België en de administratieve formaliteiten er meer 
tijd vergen. Zo zouden bepaalde verplichtingen kun‑
nen worden aangepast om de oorspronkelijk voor be‑
paalde activiteiten bestemde gebouwen vlotter voor 
andere doeleinden te kunnen gebruiken (zoals voor 
een gemengd gebruik voor commerciële activiteiten 
en voor bewoning).
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De procedures voor de aankoop van vastgoed of de overdracht van eigendomstitels zijn strenger 
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Bepaalde regelgevende bevoegdheden ressorteren 
voortaan overigens onder de gewestregeringen. 
Het  is dus ook nodig het overleg hierover tussen de 
deelstaten aan te moedigen, om verschillen in normen 
te vermijden die bijdragen tot een fragmentatie van 
de binnenlandse markt.

De herstelplannen moeten 
de economie veerkrachtiger, 
koolstofarmer en digitaler maken

De in dit hoofdstuk beschreven inspanningen om de 
dynamiek en het aanpassingsvermogen van de onder‑
nemingen te versterken, kunnen maar ten volle resul‑
taat opleveren als ze worden ondersteund door een 
kwaliteitsvolle infrastructuur. De Belgische behoeften 
op dit vlak zijn sinds geruime tijd gekend. Reeds vóór 
de coronacrisis waren al sterkere inspanningen nodig, 
na een jarenlange relatieve onderinvestering door de 
overheid in tal van domeinen.

Die behoeften worden erkend door de regeringen van 
de verschillende beleidsniveaus in België. Ze maak‑
ten van overheidsinvesteringen dan ook een van de 
speerpunten van de stra‑
tegieën die bij hun aan‑
treden, in  2019 en  2020, 
werden bepaald. Op fe‑
deraal niveau is dat een 
van de onderdelen van het 
herstel‑ en investeringsplan dat in het regeerakkoord 
werd aangekondigd. Ook de verschillende gewes‑
ten hebben hun eigen herstelplannen uitgewerkt of 
bereiden die voor. Vlaanderen investeert € 4,3  mil‑
jard in het programma ‘Vlaamse veerkracht’, dat 
gericht is op digitale transformatie en duurzame ont‑
wikkeling, op scholen en onderwijs, en op onder‑
zoeks‑ en wegeninfrastructuur (ring van Antwerpen). 
Aan Waalse zijde beoogt het ‘Get Up Wallonia’-plan 
de bedrijvigheid te herstellen en te herstructureren 
zodra de urgentieperiode van de crisis achter de 
rug is. Investeringen en overheidsopdrachten vormen 
prioritaire maatregelen om bij te dragen tot de her‑
structurering van het Waalse economische weefsel. 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten slotte, heeft 
eveneens de krachtlijnen van een herstelplan vast‑
gesteld. Naast dringende uitgaven en investeringen 
tijdens de pandemie (€ 120  miljoen), behelst het de 
voortzetting van de strategische investeringen van het 
gewest in het openbaar vervoer en de vernieuwing 
van de wegeninfrastructuur.

De instrumenten die de EU hanteert om de lid‑
staten te ondersteunen bij hun herstelinspanningen 
als gevolg van de COVID-19-crisis, en de faciliteit 
voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience 
Facility  – RFF) in het bijzonder, werden toegelicht in 
hoofdstuk 4. Ze kunnen dienen als nuttige katalysator 
om de prioritaire investeringen in België te bepalen en 
op een efficiënte wijze te verwezenlijken.

De via die faciliteit ter beschikking gestelde midde‑
len zullen weliswaar relatief beperkt zijn, aangezien 
België subsidies zal ontvangen ten belope van maxi‑
maal € 5,9 miljard (1,2 % bbp) tussen 2021 en uiterlijk 
eind 2026. Die overdrachten kunnen worden aange‑
vuld met RFF-leningen voor maximaal 6,8 % van het 
bruto nationaal inkomen van 2019 (€ 32,8 miljard).

Het nationaal plan voor herstel en veerkracht (PHV), 
dat eerst door de EC moet worden goedgekeurd om 
die financieringen te kunnen verkrijgen, moet op een 
geïntegreerde en coherente wijze worden uitgewerkt. 
Dit vereist een doeltreffende coördinatie tussen de 
verschillende beleidsniveaus. Dat plan moet bovendien 
voldoen aan een reeks criteria. Zo moet het een ge‑
detailleerd overzicht bevatten van alle overheidsinves‑

teringen en van de struc‑
turele hervormingen die 
inspelen op de uitdagingen 
die werden vastgesteld in 
de aanbevelingen van de 
Raad van de EU binnen het 

Europees Semester. Het moet ook aansluiten bij de 
krachtlijnen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan. 
Bovendien moet het PHV groen en digitaal zijn, aange‑
zien respectievelijk 37 en 20 % van de totale geplande 
uitgaven aangewend moeten worden voor de ecologi‑
sche en digitale transitie. Een dergelijke oriëntatie van 
de prioriteiten in de Belgische overheidsinvesteringen 
kan een grotere efficiëntie van de geselecteerde projec‑
ten in de hand werken. Efficiëntie is immers van essen‑
tieel belang omdat de budgettaire manoeuvreerruimte 
beperkt zal blijven, ondanks de lage rentetarieven voor 
de overheid en de tijdelijke en uitzonderlijke versoepe‑
ling van het Europees begrotingskader. De gekozen 
maatregelen moeten toegespitst zijn op domeinen die 
duurzame toegevoegde waarde creëren en die een 
maximaal resultaat zullen hebben.

De federale overheid en de deelstaten hebben een 
ontwerp‑PHV goedgekeurd. Dit ontwerp vormt de ba‑
sis voor de eindversie die tegen eind april 2021 aan de 
EC zal worden voorgelegd. Het is opgebouwd rond vijf 

Het nationaal plan voor herstel  
en veerkracht moet op  

een geïntegreerde en coherente 
wijze worden uitgewerkt 
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strategische krachtlijnen : klimaat, duurzaamheid en 
innovatie ; digitale transformatie ; mobiliteit en open‑
bare werken ; mens en samenleving ; productiviteit. 
Voor de vijf sleutelthema’s zijn overheidsinvesteringen 
gepland in strategische domeinen die voldoen aan de 
doelstellingen van zowel de Belgische als de Europese 
overheid. Op federaal niveau gaat het onder meer om 
grote projecten die een duurzame ontwikkeling (de 
productie en opslag van hernieuwbare en flexibele 
energie, energierenovatie en isolatie van gebouwen, 
milieuvriendelijke technologieën), digitalisering (met 
name connectiviteit) en mobiliteit bevorderen. In dat 
verband zal specifieke steun worden verleend aan het 
spoorwegvervoer en aan de intermodaliteit (een duur‑
zaam, toegankelijk en intelligent vervoerssysteem). 
Ten slotte vormen de door de coronacrisis aan het 
licht gebrachte tekortkomingen een prioriteit en wor‑
den investeringen in de gezondheidszorg gepland.

Het herstel kan echter niet alleen worden gerea‑
liseerd door overheidsinvesteringen, des te meer 
omdat de overheidsfinanciën teruggevoerd moeten 
worden naar een houdbare koers. Grootschalige 
investeringen van de private sector zijn eveneens 
noodzakelijk om een robuuste opleving te garan‑
deren. De overheid moet daartoe duidelijke signa‑
len geven aan de investeerders en de onzekerheid 
minimaliseren. Dit zou voor de ondernemingen de 
basis leggen om hun projecten te kunnen uitvoeren. 
Naast de multiplicatoreffecten die de overheidsinves‑
teringen zouden moeten hebben voor de activiteit 
van de private sector, kan de overheid de particuliere 
investeringen stimuleren door die sector te laten 
deelnemen aan publiek‑private partnerschappen in 
tal van domeinen, of via investerings- of financie‑
ringsinstrumenten die aan het risicoprofiel van de 
private investeringsprojecten zijn aangepast.

Aanvullende indicatoren naast het bbp

Op grond van de wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende 
sociale en diverse bepalingen, gaf het parlement het Federaal Planbureau (FPB) de opdracht een 
geheel van indicatoren op te stellen die de levenskwaliteit, de menselijke ontwikkeling, de sociale 
vooruitgang en de duurzaamheid van de economie moeten meten. Sinds  2016 publiceren het FPB 
en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) in hun jaarlijks verslag over de ‘Aanvullende 
indicatoren naast het bbp’ de analyses en methodologische beschouwingen die aan de basis liggen 
van de selectie van de individuele indicatoren die verband houden met de diverse welzijnsgebonden 
thema’s – in de editie van februari  2021  zijn dat er 69  – en van de ontwikkeling van samengestelde 
welzijnsindicatoren. Die  samengestelde indicatoren hebben betrekking op elk van de drie dimensies 
van duurzame ontwikkeling : het welzijn van de huidige generatie in België (‘Hier en nu’), het welzijn 
van de toekomstige generaties (‘Later’) en de impact van de Belgische samenleving op het welzijn van 
inwoners van andere landen (‘Elders’). Overeenkomstig de wet wordt een samenvatting van de resultaten 
gepubliceerd in het jaarverslag van de Bank.

Samengestelde indicatoren

Tot dusver werden samengestelde indicatoren uitgewerkt voor de dimensies ‘Hier en nu’ en ‘Later’. 
Deze  werden geëvalueerd voor de periode tot  2019, dus tot vóór de uitbraak van de coronacrisis. 
Daarenboven wordt de impact van de crisis van  2020 op het welzijn geraamd aan de hand van de 
resultaten van eerste enquêtes.

KADER 7
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De indicator van het huidige welzijn WHN bereikte een dieptepunt in 2019

De indicator W HN meet het gemiddelde huidige welzijn in België. In de periode 2005-2019 vertoont hij 
een significant dalende tendens. Vlak na de financiële crisis liep hij fors terug en nadien daalde hij verder 
tot in 2015. De situatie verbeterde in de drie daaropvolgende jaren – waarbij het niveau van vóór de 
financiële crisis echter niet opnieuw werd bereikt – maar verslechterde duidelijk opnieuw in 2019. In dat 
jaar kwam de gezondheidsindicator – de belangrijkste bepalende factor van het welzijn in België – op 

Uitsplitsing van de indicator voor welzijn ‘Hier 
en nu’ (WHN) 1 
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zijn laagste niveau uit. Hoewel bepaalde onderliggende gegevens nog moeten worden bevestigd, wijzen 
meerdere enquêtes op een verslechtering van de fysieke en mentale gezondheidstoestand van de 
bevolking. Ook de indicator over de langdurige arbeidsongeschiktheid bereikte een dieptepunt, net 
als de indicator van de sociale ondersteuning, die tot dan toe nochtans relatief stabiel was gebleven. 
Deze ontwikkelingen werden gedeeltelijk gecorrigeerd door het herstel van de sociaal-economische 
indicatoren, aangezien geleidelijk minder personen werkloos werden of zich in een situatie van ernstige 
materiële ontbering bevonden en minder jongeren de school voortijdig verlieten.

Aangezien werd vastgesteld dat er binnen de Belgische bevolking grote ongelijkheden op het gebied 
van welzijn bestaan, werden elf indicatoren ontwikkeld om het verloop van het huidige welzijn te vatten 
naargelang van de leeftijd, het geslacht en het inkomen. Daaruit blijkt dat de daling van het welzijn 
statistisch significant is bij de mannen – die zwaarder door de financiële crisis werden getroffen dan 
vrouwen –, de 16- tot 24-jarigen, de 50- tot 64-jarigen en de middenklasse (derde inkomenskwintiel). 
Het welzijn van de 65-plussers nam daarentegen toe tussen 2005 en 2019.

Voor 2020 wordt een duidelijke verslechtering van de indicator van het huidige 
welzijn verwacht

Tegen de achtergrond van de COVID‑19‑crisis is de bekommernis om het behoud van een inclusieve 
en duurzame groei nog essentiëler, gezien de vele negatieve effecten van de pandemie op de fysieke 
en mentale gezondheid en het welzijn van de individuen, rekening houdend met de gevolgen van de 
lockdowns en de daling van de bedrijvigheid op de werkgelegenheid en de inkomens, en met die van 
de social distancing op de sociale relaties. Al deze ontwikkelingen hebben een rechtstreekse invloed op de 
belangrijkste determinanten van de samengestelde indicator van het welzijn WHN, waarvan vele in 2019 
al zeer laag waren. Volgens de raming van het FPB zal het gemiddelde welzijn van de Belgen in 2020 dus 
duidelijk verslechterd zijn, veel meer dan vlak na de globale financiële crisis het geval was. De WHN zou 
in 2020 dus wellicht gedaald zijn tot zijn laagste niveau sinds de meting ervan.

De verslechtering van het milieukapitaal verzwakt het welzijn van de toekomstige generaties

De duurzame ontwikkeling van een samenleving houdt in dat de leefwijze van de huidige generatie 
niet ten koste gaat van de toekomstige generaties. Om dit toekomstig welzijn (dimensie ‘Later’) te 
meten, gebruikt het FPB een benadering via de kapitaalvoorraad, om niet vooruit te lopen op de manier 
waarop de toekomstige generaties het begrip welzijn zullen definiëren. Deze benadering bestaat erin 
het voorraadverloop te meten van de hulpbronnen die nodig zijn om het welzijn van de toekomstige 
generaties voort te brengen en gaat ervan uit dat een samenleving zich duurzaam ontwikkelt als ze 
voor de volgende generaties een welzijnsniveau garandeert dat minstens gelijk is aan het huidige peil. 
In het conceptuele kader dat in het verslag wordt gebruikt, is een ontwikkeling houdbaar als ze alle 
kapitaalvoorraden gelijktijdig minstens in stand houdt.

Het begrip ‘menselijk kapitaal’ dekt de individuele gezondheid en de kwalificaties en vaardigheden die 
bijdragen aan de arbeidsinzetbaarheid en de verbetering van de arbeidsinkomens. Sinds  2005  is het 
menselijk kapitaal over het algemeen toegenomen, dankzij de stijging van het aantal afgestudeerden 
van het hoger onderwijs, in het bijzonder vanaf  2015, terwijl de indicator voor de leesvaardigheid 
sinds  2012  is verslechterd. Het ‘sociaal kapitaal’ betreft de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties, 
zowel op individueel niveau als op dat van de gemeenschap. De samengestelde indicator van het 
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sociaal kapitaal bleef relatief stabiel. Sinds  2010  nemen de indicatoren van de individuele relaties 
af, terwijl die voor het algemene vertrouwen en het vertrouwen in de instellingen in  2018 een stuk 
hoger zijn dan in  2005. De indicatoren voor de natuurlijke hulpbronnen (lucht, water en aarde) en 
het geheel van de levende soorten (de biodiversiteit), die samen het ‘milieukapitaal’ vormen, volgen al 
een aantal decennia een neerwaartse tendens. Het ‘economisch kapitaal’, dat alle economische activa 
omvat, is sinds  1995  aanzienlijk gestegen, al is het in de jaren na de crisis enigszins teruggelopen. 
Zowel de indicator van de fysieke kapitaalvoorraad als die van het kenniskapitaal droegen bij tot die 
stijging, weliswaar in zeer uiteenlopende mate (het kenniskapitaal maakt slechts om en bij de 5 % 
van het economisch kapitaal uit). Op basis van deze samengestelde indicatoren en rekening houdend 

u
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met de verslechtering van die van het milieukapitaal, geeft het verslag van het FPB aan dat de huidige 
ontwikkeling van België onhoudbaar is.

Bovendien zijn het huidige en toekomstige welzijn met elkaar verbonden en kan de verslechtering van 
de huidige gezondheidstoestand nadelig zijn voor de levensverwachting in goede gezondheid en dus 
voor het menselijk kapitaal, des te meer omdat ze in het bijzonder de bevolking op arbeidsleeftijd lijkt 
te treffen. Ook de verslechtering van de leesvaardigheid bij schoolgaande jongeren is in dat opzicht 
zorgwekkend.

Individuele indicatoren

Sinds het verslag van 2019 worden de individuele indicatoren onderverdeeld op basis van de zeventien 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (sustainable development goals – SDG’s). Hun verloop wordt 
besproken met verwijzing naar deze SDG’s en naar de doelstellingen die op Belgisch, Europees of 
mondiaal niveau werden bepaald. Om de gezondheidstoestand van de Belgen beter te kunnen evalueren, 
werden in deze editie twee indicatoren voor de mentale gezondheid aan de lijst toegevoegd (naast die 
in verband met depressies), namelijk het zelfmoordpercentage en de toestand van psychologisch leed.

Focus op de mentale gezondheid van de Belgen

Naast het feit dat de gezondheid een bepalende factor is voor het welzijn, maakt de mentale gezondheid 
integraal deel uit van SDG 3 (gezondheid en welzijn van alle mensen op alle leeftijden) en oefent ze een 
transversale invloed uit op andere SDG’s. De aandacht voor dit aspect en de follow-up ervan zijn des 
te belangrijker geworden in de huidige context van de gezondheidscrisis en de gevolgen hiervan op de 
individuen, meer bepaald op hun sociale en professionele relaties, hun vooruitzichten en hun vertrouwen 
in de toekomst.

Uit een eerste analyse van de situatie voorafgaand aan de COVID-19-crisis blijkt dat het aantal 
personen dat psychologisch leed ondervindt of aan een depressie lijdt, na een lichte verbetering 
tussen 1997 en 2004, sinds 2008 bijzonder gestegen is. Deze aantallen liggen systematisch hoger bij 
jongvolwassenen, vrouwen en personen met een laag inkomen. De zelfmoordcijfers, die de beoordeling 
vervolledigen, zijn over het algemeen gedaald, maar blijven tot de hoogste in de EU behoren. Mannen 
plegen 2,5 keer vaker zelfmoord dan vrouwen.

De context van de mentale gezondheid in België kan ook worden geëvalueerd aan de hand van het 
verloop van het aantal personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen omdat ze niet meer in staat zijn te 
werken als gevolg van een ongeval of ziekte (met uitzondering van een arbeidsongeval of beroepsziekte). 
Het aandeel van de personen met een langdurige uitkering steeg van 6,5 % in 2005 tot 11,1 % in 2019. 
Voor 36 % van de uitkeringsgerechtigden ligt een psychische stoornis aan de basis van de langdurige 
arbeidsongeschiktheid. De OESO raamt de kosten van deze mentale gezondheidsproblemen in 2015 op 
4,1 % van het Europese bbp en op 5,1 % van het Belgische bbp. Ze omvatten de indirecte kosten door 
de lagere productiviteit en werkgelegenheidsgraad van de betrokken personen (2,3 % van het Belgische 
bbp) en de directe kosten als gevolg van de uitgaven voor vervangingsinkomens ten laste van de sociale 
zekerheid en de behandeling van de aandoeningen (respectievelijk 1,3 % en 1,4 %).
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Verloop van de individuele indicatoren

Van de 69  geïnventariseerde aanvullende indicatoren naast het bbp, hebben er 43  betrekking op de 
dimensie ‘Hier en nu’. Er kan geen algemene tendens in een bepaalde richting worden vastgesteld :
	¡ het onderwijs (SDG 4), de gendergelijkheid (SDG 5), het waardig werk en de duurzame groei (SDG 8) 

en de vrede en de justitie (SDG 16) evolueren gunstig in de richting van hun doelstellingen ; 
	¡ de armoede (SDG 1) vertoont daarentegen een ongunstige ontwikkeling ;
	¡ de indicatoren in verband met de gezondheid (SDG 3) laten een gemengd verloop optekenen : die voor 

de levensverwachting en de voortijdige sterfgevallen door chronische ziektes en verkeersongevallen 
verbeteren en getuigen van de langere levensduur, terwijl de indicatoren afkomstig van enquêtes bij 
personen naar de perceptie van hun gezondheidstoestand verslechteren. De daling vanaf 2008 van 
twee indicatoren van mentale gezondheid – depressie en psychologisch leed – wijst eveneens op een 
verslechtering van de algemene gezondheidstoestand ;

	¡ de ontwikkelingen lopen ook uiteen voor de indicatoren van de ongelijkheden (SDG 10) en de steden 
(SDG 11), terwijl er geen significante ontwikkeling kan worden opgetekend voor de voedselveiligheid 
(SDG 2), de energie (SDG 7) en het klimaat (SDG 13).

Indien mogelijk, valt de vergelijking van deze indicatoren met hun Europese equivalenten of, bij 
gebrek daaraan, met die van de drie buurlanden, overwegend gunstig uit voor België : voor 18  van 
de 31 betrokken indicatoren is de situatie in België beter.

De dimensie ‘Later’ focust op het vermogen van de Belgen om hun welzijn in de toekomst te handhaven, 
en zelfs te verbeteren. Ze wordt beoordeeld op basis van 34 indicatoren. Die zijn vooral gelinkt aan de 
milieugebonden SDG’s, namelijk die voor voeding (SDG 2), gezondheid (SDG 3), onderwijs (SDG 4), water 
(SDG 6), energie (SDG 7), infrastructuur (SDG 9), consumptie- en productiewijzen (SDG 12), klimaat 
(SDG 13), het leven in het water en op het land (SDG 14 en 15) en de middelen om het ‘Wereldwijd 
partnerschap voor duurzame ontwikkeling’ te implementeren (SDG 17). De helft van deze indicatoren 
evolueren gunstig in de richting van hun doelstelling. Twee indicatoren die zich niet gunstig ontwikkelen, 
zijn de levensverwachting in goede gezondheid (SDG 3), die al tien jaar relatief stabiel blijft, en de 
indicator voor de populatie weidevogels (SDG 15) – een van de zeldzame indicatoren van de biologische 
diversiteit die over een lange periode beschikbaar zijn – die zich verwijdert van zijn doelstelling.

Vergeleken met de situatie in de rest van Europa, vallen 12 van de 23 indicatoren die betrekking hebben 
op de dimensie ‘Later’ gunstiger uit voor België. Dit geldt veel meer voor de sociale en maatschappelijke 
indicatoren dan voor de milieu‑indicatoren.

De vijf indicatoren van de dimensie ‘Elders’ geven de impact weer die de Belgische samenleving heeft 
op het ontwikkelingsvermogen van de andere landen en op het welzijn van hun bevolking. Ze hebben 
betrekking op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen (energie (SDG 7) en grondstoffen (SDG 12)), de 
uitstoot van broeikasgassen (SDG 13) en de officiële ontwikkelingshulp (SDG 17). Ze evolueren allemaal 
in de goede richting.

Het binnenlandse grondstoffenverbruik en de officiële ontwikkelingshulp doorstaan gunstig de vergelijking 
tussen België en de EU of de drie buurlanden.

u



258 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

Uitsplitsing van de indicatoren

Van de 69 indicatoren kunnen er 49 worden uitgesplitst per bevolkingsgroep, meer bepaald op basis van 
geslacht, inkomensniveau, scholingsniveau en leeftijd. Voor 39 indicatoren wordt een uitsplitsing naar de 
drie gewesten gemaakt, maar er wordt geen analyse uitgevoerd.

Wat de uitsplitsingen betreft, blijkt dat :
	¡ volgens het geslacht (32  indicatoren) heel wat verschillen kleiner worden, ook al blijven er enkele 

aanzienlijke afwijkingen bestaan. Voor sommige wordt het verschil groter. In deze editie worden de 
verschillen tussen mannen en vrouwen meer gedetailleerd belicht. Voor vrouwen is de situatie op 
de arbeidsmarkt verbeterd, maar dit gaat gepaard met minder evenwicht tussen werk en privéleven 
en meer langdurige arbeidsongeschiktheid. De gezondheidsindicatoren die een impact hebben op 
het beroepsleven zijn minder goed voor vrouwen dan voor mannen en vrouwen worden vaker 
geconfronteerd met armoede. Hoewel ze minder zijn blootgesteld aan chronische ziektes, minder 
betrokken zijn bij verkeersongevallen en minder roken, evolueren deze indicatoren nauwelijks, terwijl 
die voor mannen wel een herstel vertonen. Met betrekking tot SDG 5 (gendergelijkheid), verkleinde 
het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen, dat in België al aanzienlijk kleiner is dan het 
Europese gemiddelde. Het percentage vrouwelijke parlementsleden is gestegen en ligt hoger dan op 
Europees niveau. Daarentegen zag een toenemend aandeel van de vrouwen om familiale redenen af 
van een beroepsactiviteit, terwijl dit percentage voor mannen zeer laag en stabiel bleef ;

	¡ volgens het inkomensniveau (17  indicatoren), de situatie gunstiger is voor de hoogste 
inkomenscategorieën, wat geen verrassing is ;

	¡ volgens het scholingsniveau (12 indicatoren), het geen verrassing is dat de omstandigheden gunstiger 
blijven voor personen met een hoger scholingsniveau. Vooral personen die ten hoogste een diploma 
van het lager secundair onderwijs hebben behaald, zijn er slechter aan toe. De verschillen worden 
over het algemeen groter, in het bijzonder voor wat betreft het risico op armoede en de ernstige 
materiële ontbering ;

	¡ volgens de leeftijd (15  indicatoren), niveauverschillen worden opgetekend (gezondheid, 
werkgelegenheidsgraad, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, enzovoort), maar er kan geen 
algemene tendens worden vastgesteld. Wat het armoederisico betreft, verbeterde de situatie van 
de 65-plussers tot 2015, waarna die geleidelijk opnieuw verslechterde en zich aansloot bij die van 
de andere leeftijdscategorieën. De werkgelegenheidsgraad neemt gestaag toe, vooral die van de 
beroepsbevolking boven de 55 jaar. Ook de langdurige arbeidsongeschiktheid stijgt echter, zowel bij 
de 25- tot 49-jarigen als bij de 50- tot 64-jarigen.

Overeenkomstig zijn opdracht werkt het FPB de lijst van de geselecteerde individuele indicatoren permanent 
bij en past het die aan de ontwikkeling van de kennis en aan het verloop van het maatschappelijk debat 
aan. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens, dekt de databank de periode 1990-2019. 
Ze kan worden geraadpleegd op www.indicators.be. Het FPB zal bovendien zijn onderzoek voortzetten 
met het oog op de ontwikkeling van een samengestelde indicator voor de dimensie ‘Elders’. Het FPB zal 
ook werken aan de voltooiing van het geheel, met name wat betreft de in 2018 voorgestelde indicator 
van de koolstofvoetafdruk en de ontwikkeling van de biologische diversiteit, waarbij het zal blijven streven 
naar convergentie met de indicatoren voor duurzame ontwikkeling. Bij het onderzoek naar de effecten 
van de coronacrisis zal een bijzondere aandacht uitgaan naar de mentale gezondheid en de armoede.  

http://www.indicators.be

	Inhoud
	Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad
	Directiecomité
	Regentenraad
	Economische en financiële ontwikkelingen
	1.	Wereldeconomie en eurogebied
	1.1	COVID-19 bezorgde alle economieën wereldwijd een enorme klap
	Een jaar als geen ander
	De financiële markten reageerden fel, maar herstelden zich relatief snel
	De pandemie had een ongelijke impact op de grondstoffenprijzen
	De internationale handel herstelde zich geleidelijk na de instorting tijdens het voorjaar
	Het brexitproces werd afgerond met een handelsakkoord
	De pandemie resulteerde wereldwijd in een scherpe krimp, gevolgd door een broos, ongelijk en onvolledig herstel
	De pandemie veroorzaakte een zware schok in het eurogebied met uiteenlopende gevolgen voor de lidstaten

	1.2	Vastberaden en cruciale economische beleidsmaatregelen


	2.	Belgische economie
	2.1	De COVID-19-pandemie heeft de Belgische economie de zwaarste klap toegebracht sinds de Tweede Wereldoorlog
	De sterkste daling van de bedrijvigheid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog
	Het ondernemersvertrouwen kreeg een knauw
	De dienstensector werd bijzonder zwaar getroffen door de krimp van de toegevoegde waarde

	2.2	De overheid heeft het grootste deel van het inkomensverlies in de economie opgevangen
	De koopkracht van de particulieren nam licht toe, dankzij een aanzienlijke stijging van de overdrachten
	De bedrijfsinkomsten van de ondernemingen kwamen onder druk te staan

	2.3	De afname van de binnenlandse vraag was de belangrijkste factor in de daling van de economische bedrijvigheid in België
	De particuliere consumptie stortte in als gevolg van de gezondheidscrisis en de onzekerheid die deze teweegbracht
	De daling van de bouwactiviteit en de vertraging van de vastgoedmarkt drukten de investeringen in woningen
	De investeringen van de ondernemingen werden fors afgeremd door de zwakke vraag en de onzekere vooruitzichten
	De overheidsconsumptie ging licht omhoog, terwijl de overheidsinvesteringen afnamen
	Het financieringssaldo van België ten opzichte van het buitenland bleef nagenoeg in evenwicht
	Het overschot op de lopende rekening met de rest van de wereld veranderde in een tekort
	Het handelsoverschot van België liep terug in een sombere internationale context
	Het overschot van de goederenhandel sloeg om in een tekort, ondanks de lagere energiefactuur en de ondersteuning van de nettohandel in chemische en farmaceutische producten
	De dienstenhandel vertoonde een overschot dankzij de gunstige invloed van het netto-inkomen uit toerisme
	De netto-inkomens uit beleggingen en investeringen bleven een tekort vertonen

	2.4	De COVID-19-crisis had uiteenlopende effecten op de consumptieprijzen
	Tijdens de lockdown vormde de prijsmeting een uitdaging voor de statistische instituten
	Het inflatieverschil tussen België en de buurlanden schommelde in de loop van het jaar

	2.5	De COVID-19-crisis had ook aanzienlijke gevolgen voor de loonkosten
	De loonkosten per persoon daalden, maar de uurloonkosten namen toe
	De uurloonkosten werden opgedreven door een compositie-effect en bijkomende loonkosten ...
	... maar gemilderd door steunmaatregelen
	Ook de loonkosten per eenheid product namen sterk toe
	De coronacrisis bemoeilijkt de evaluatie van het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen



	3.	Monetair beleid
	3.1	Een snelle en omvangrijke reactie van het monetair beleid in de hele wereld
	De centrale banken kregen door de COVID-19-crisis af te rekenen met tal van uitdagingen …
	… en maakten gebruik van een ruime waaier aan instrumenten
	3.2	De Raad van Bestuur van de ECB ontplooide snel een breed pakket maatregelen om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden
	3.3	De crisismaatregelen stabiliseerden de financiële markten en ondersteunden de kredietverlening
	3.4	De omvang van de monetaire versoepeling roept vragen op


	4.	Begrotingsbeleid en overheidsfinanciën
	4.1	Overal ter wereld werd het begrotingsbeleid geactiveerd als antwoord op de COVID-19-crisis
	Tijdens de COVID-19-crisis speelde het begrotingsbeleid een cruciale rol in de ondersteuning van de economische bedrijvigheid ...
	... in ruimere mate dan tijdens de globale financiële crisis
	Andere vormen van overheidssteun, die het overheidstekort niet vergroten, werden toegekend aan de bedrijven en de gezinnen
	De hoge tekorten en de daling van het bbp brachten de overheidsschulden tot ongekende hoogtes

	4.2	Op Europees niveau werden doortastende maatregelen genomen
	De Europese begrotingsregels werden tijdelijk opgeschort en de regels voor staatssteun werden versoepeld
	De Europese instellingen boden een ongekende financiële steun

	4.3	De pandemie bracht de Belgische overheidsfinanciën een ongeziene klap toe
	De Belgische overheidsfinanciën vertoonden een forse verslechtering
	De sterke begrotingsimpuls was noodzakelijk om de economie te stabiliseren en haar potentieel te vrijwaren
	De overheden maakten aanzienlijke middelen vrij om de gezondheidscrisis te bedwingen
	Gezinnen die leden onder de gevolgen van de crisis konden terugvallen op de sociale zekerheid
	De steun van de overheden milderde de schok voor de ondernemingen
	De overheidsschuld nam fors toe
	Ondanks de toename van de schuld liepen de rentelasten verder terug dankzij uitzonderlijke financieringsvoorwaarden
	Om de steunmaatregelen te financieren werden de brutofinancieringsbehoeften naar boven bijgesteld
	De looptijd van de schuld bleef stabiel

	4.4	Na de crisis zullen maatregelen nodig zijn om de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën te waarborgen
	De verwachte persistente terugval van het bbp leidt tot een blijvende verslechtering van de overheidsfinanciën
	Een plan om de Belgische overheidsfinanciën stapsgewijs terug gezond te maken is van essentieel belang



	5.	Bedrijven, gezinnen en financiële sector
	5.1	De financiële sector hielp de bedrijven en gezinnen ondersteunen
	Het uitstel van betaling en de garantieregelingen voor leningen hielpen de economische actoren die tijdelijk onder druk stonden te ondersteunen
	Het prudentiële beleid versterkte het vermogen van de financiële sector om de economie te ondersteunen
	5.2	De financiële gezondheid van de bedrijven werd sterk aangetast door de crisis
	Het risico op faillissementen nam toe als gevolg van liquiditeitstekorten
	Er zijn financieringsbehoeften
	De ondernemingen die werden getroffen door de COVID-19-crisis ondersteunen, zonder de creatieve destructie te verstoren
	De banksector sprong voorzichtig om met de toename van de liquiditeitsbehoeften

	5.3	De financiële situatie van de gezinnen verbeterde over het algemeen, maar sommige groepen werden kwetsbaarder
	De spaarmiddelen van de gezinnen namen toe, vooral bij gebrek aan bestedingsmogelijkheden
	De vastgoedprijzen gingen opnieuw omhoog tegen de achtergrond van een verstrakking van de kredietvoorwaarden
	De netto financiële positie van de gezinnen is over het algemeen gezond, maar sommige groepen vertonen kwetsbaarheden
	De stijging van de schuldenlast dreigt bepaalde gezinnen kwetsbaarder te maken

	5.4	Een solide uitgangspositie voor de banksector om de economie te ondersteunen, maar ook belangrijkeuitdagingen
	De banken bereiden zich voor op een toename van de kredietverliezen
	De winstgevendheid van de banksector komt verder onder druk te staan

	5.5	De verzekeringssector bleef veerkrachtig tegenover de eerste effecten van de COVID-19-crisis
	De COVID-19-crisis drukt de solvabiliteit van de verzekeringssector
	De vooruitzichten qua winstgevendheid lijden onder de COVID-19-crisis, met name door het verloop van de premies en de schadegevallen
	Ook de beleggingsportefeuille is blootgesteld aan de gevolgen van de coronacrisis
	Het herbeleggingsrisico zal ongetwijfeld verder toenemen



	6.	Arbeidsmarkt
	6.1	De gunstige dynamiek op de arbeidsmarkt werd bruusk onderbroken door de COVID-19-crisis
	De crisis bracht ook een herschikking van de arbeidsorganisatie teweeg
	De flexibiliteitsinstrumenten hebben het banenverlies grotendeels opgevangen
	6.2	De effecten op de arbeid liepen uiteen naargelang van de bedrijfstakken en de groepen van personen
	Intensief gebruik van thuiswerk
	Het banenverlies deed zich vooral in bepaalde bedrijfstakken voor
	De werknemers in de meest blootgestelde bedrijfstakken zijn zelf ook kwetsbaarder
	Het risico nam toe voor werknemers met een atypisch contract
	Jongeren krijgen moeilijk toegang tot werk en onderwijs
	De vrouwen werden getroffen in hun beroepsactiviteiten en in de gezinsorganisatie

	6.3	De crisis kwam boven de structurele uitdagingen waarmee de Belgische arbeidsmarkt kampt
	(Digitale) competenties verwerven is van essentieel belang
	Er zijn blijvende inspanningen nodig om het hoofd te bieden aan de andere structurele uitdagingen voor de Belgische arbeidsmarkt



	7.	Naar een efficiëntere, groenere en inclusievere economie
	7.1	De COVID-19-crisis versterkt de noodzaak van de transformatie van de economie
	7.2	Een digitalere economie na COVID-19
	De consumenten raken steeds meer vertrouwd met de nieuwe manieren van online kopen
	Ook de ondernemingen hebben hun digitale aanwezigheid vergroot
	Nieuwe manieren van werken werden breder toegepast
	Ook het onderwijs en de opleidingen werden gedigitaliseerd
	De digitalisering was mogelijk dankzij een hoogwaardige digitale infrastructuur
	De digitalisering van de Belgische economie moet worden voortgezet
	De ontwikkeling van nieuwe productiemethoden aanmoedigen
	De digitale competenties ontwikkelen
	De regelgeving aanpassen voor een gecontroleerde digitale ontwikkeling
	Meer vertrouwen scheppen in de digitale technologie
	De digitale kloof vernauwen

	7.3	Voluit kiezen voor een ecologische transitie van de economie
	De uitstoot van broeikasgassen daalde in 2020, maar had geen duurzame impact op het klimaat
	De uitstoot van broeikasgassen moet worden losgekoppeld van de economische groei
	De transitie vereist een correct koolstofprijsmechanisme
	Dit moet echter gepaard gaan met passende herverdelingsmaatregelen
	Ook een voldoende aansporend regelgevend kader is noodzakelijk
	Het elektriciteitssysteem aanpassen is noodzakelijk voor de transitie
	Innovatie en overheidsoptreden moeten ten dienste staan van de transitie

	7.4	De voorwaarden creëren voor een duurzaam herstel van de economie
	De ondernemingsdemografie moet dynamischer worden
	De innovatie-inspanningen en de verspreiding van technologie moeten worden aangemoedigd
	De regelgeving mag die transformaties niet overmatig afremmen
	De herstelplannen moeten de economie veerkrachtiger, koolstofarmer en digitaler maken



	Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht
	A.	Inleiding
	B.	Regelgevend en wettelijk kader
	1.	Banken
	1.1	Aanpassing van de Europese bankverordeningen  als reactie op de COVID-19-pandemie (CRR quick fix)
	1.2	Herstelpakket kapitaalmarkten
	1.3	Dividenduitkeringsbeleid
	1.4	Rapportering en Pijler 3-openbaarmakingen in het kader van COVID-19
	1.5	Prudentiële en boekhoudkundige behandeling van moratoria
	1.6	Omzetting van de CRD V in de Belgische wetgeving

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Initiatieven in het kader van de COVID-19-pandemie
	2.2	Herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn
	2.3	Insurtech-ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau

	3.	Sectoroverschrijdende aspecten
	3.1	Voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme
	3.2	Verrichtingen ter dekking van het renterisico
	3.3	Brexit
	3.4	Klimaat- en milieugerelateerde risico’s : internationale ontwikkelingen


	C.	Operationeel toezicht
	1.1	Cartografie van de sector
	1.2	Toezichtsprioriteiten

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Cartografie van de sector
	2.2	Toezichtsprioriteiten

	3.	Financiëlemarktinfrastructuren en betalingen
	3.1	Cartografie van de sector
	3.2	Toezichtsprioriteiten


	D.	Afwikkeling
	2.	Afwikkelbaarheid van kredietinstellingen en beursvennootschappen
	2.1	Instellingen waarvoor de SRB rechtstreeks bevoegd is
	2.2	Instellingen waarvoor de Bank rechtstreeks bevoegd is

	3.	Ontwikkeling van crisisbeheersingscapaciteit en operationalisering van de afwikkelingsinstrumenten
	4.	Vastlegging van mechanismen voor de financiering van de afwikkeling

	E.	Digitalisatie
	1.1	Verdere toename van cyber- en IT-gerelateerde risico’s
	1.2	Richtsnoeren en ontwikkelingen op wetgevend vlak
	1.3	Operationele activiteiten

	2.	FinTech
	2.1	Sterke cliëntauthenticatie en ‘open banking’
	2.2	De digitale euro
	2.3	Voorstel voor een Europese verordening betreffende markten in cryptoactiva (MiCA)



	Bijlagen
	Statistische bijlage
	Methodologische toelichting
	Conventionele tekens
	Afkortingen

