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 ...

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.

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
... in ruimere mate dan tijdens de
economische en sociale gevolgen van de pandemie
globale financiële crisis
te beperken. Gezien de aard en omvang van de crisis
was dit een noodzakelijke en gepaste reactie. In eerste
Het primair overheidssaldo is in bijna alle landen
instantie helpen de automatische stabilisatoren de
van het eurogebied en alle andere belangrijke eco‑
economie te stabiliseren
nomieën in 2020 meer
zonder dat er beslissingen
verslechterd dan tijdens
De reactie van de overheden was
moeten worden genomen.
de twee jaren van de glo‑
gerechtvaardigd gezien de aard
Het gaat bijvoorbeeld over
bale financiële crisis. Het
en
de
omvang
van
de
crisis
de terugval van de fiscale
liep sterker terug in de
ontvangsten wanneer de
Verenigde Staten (VS), het
inkomens van de gezinnen of van de bedrijven da‑
Verenigd Koninkrijk (VK) en Japan dan in het euro
len of wanneer de consumptie afneemt, en over
gebied. Omdat de automatische stabilisatoren er tra‑
de toename van de werkloosheidsuitkeringen in een
ditioneel gezien beperkt zijn, hebben deze landen bij‑
periode van economische groeivertraging. Daarnaast
zonder belangrijke discretionaire begrotingsimpulsen
kunnen de effecten van deze automatische stabilisa‑
doorgevoerd.
toren worden versterkt met specifieke discretionaire
maatregelen, om het inkomensverlies van gezinnen
Over het algemeen hadden de discretionaire maat‑
te beperken en om de liquiditeits- en solvabiliteits‑
regelen voornamelijk betrekking op extra uitgaven.
problemen van de meest getroffen bedrijven aan te
Ze waren gericht op gezondheidsmaatregelen om
pakken, waardoor het economische weefsel in stand
de pandemie binnen de perken te houden en de
kan worden gehouden.
gezondheidssystemen veilig te stellen, maar ook op
tijdelijkewerkloosheidsregelingen en subsidies aan be‑
Om doeltreffend en billijk te zijn, en om de houd‑
drijven. Er werden ook maatregelen getroffen om de
baarheid van de overheidsfinanciën niet in gevaar te
inkomens te ondersteunen van zelfstandigen en van
brengen – ook al biedt de lagerenteomgeving daar‑
personen die een beroep moesten doen op sociale
bij momenteel manoeuvreerruimte – moeten deze
bijstand omdat hun activiteit werd stopgezet (horeca,
steunmaatregelen aan drie essentiële voorwaarden
recreatie, cultuur, enz.).
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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.

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
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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.

Grafiek  38
De Europese overheden boden ruime garantiemogelijkheden aan de banken voor hun
kredietverlening aan bedrijven
(in % bbp)
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Bronnen : IMF, NBB.

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.
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Grafiek  39
De overheidstekorten werden groter en de overheidsschulden bereikten vaak een ongeëvenaard niveau
(in % bbp)
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Bronnen : EC, IMF (voor China), INR, NBB.
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4.2 Op Europees niveau werden
doortastende maatregelen genomen
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.

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.
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De Europese begrotingsregels
werden tijdelijk opgeschort en de
regels voor staatssteun werden
versoepeld

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
Gelet op de verwachte ernstige economische neer‑
jaar louter kwalitatief van aard waren. De EC heeft
gang als gevolg van de pandemie, meldde de EC op
evenwel voor een aantal landen, waaronder België,
20 maart 2020 dat was voldaan aan de voorwaar‑
aangegeven dat er bij de invoering van steunmaat‑
den om de algemene ontsnappingsclausule in het
regelen rekening moet worden gehouden met de
Stabiliteits- en groeipact te activeren. De Ecofin-Raad
houdbaarheid van de over‑
stemde hier op 23 maart
De toepassing van
heidsfinanciën op middel‑
mee in. Deze clausule
lange termijn, gelet op de
maakt het voor de lidstaten
de Europese begrotingsregels
uitdagingen die daarvoor
mogelijk om tijdelijk af te
werd de facto opgeschort
reeds vóór de uitbraak van
wijken van de begrotings‑
de
COVID-19-crisis
bestonden.
Verder worden deze
doelstelling op middellange termijn of van het traject
landen uitgenodigd om op regelmatige basis het
in de richting van die doelstelling, op voorwaarde dat
gebruik, de effectiviteit en de toereikendheid van de
daardoor de houdbaarheid van de begroting op mid‑
steunmaatregelen na te gaan en indien nodig aan te
dellange termijn niet in gevaar komt. Ze werd hiermee
passen aan veranderende omstandigheden.
voor het eerst toegepast sinds ze eind 2011 werd op‑
genomen in het Europees begrotingskader.
De EC kondigde bovendien aan dat op basis van
het verloop van de economische activiteit zal wor‑
Dankzij de activering van deze clausule kunnen de
den bepaald wanneer de Europese begrotingsregels
lidstaten een brede begrotingsstimulus uitvoeren.
opnieuw zullen worden toegepast. Dit mag alleszins
De EC heeft aangekondigd dat deze clausule ook
niet afhangen van de uitkomst van de besprekingen
in 2021 van toepassing zal blijven, aangezien ze
over de hervorming van het Europees begrotings‑
inschat dat het begrotingsbeleid ook dan nog stimu‑
kader, die werden opgeschort als gevolg van de
lerend zal moeten blijven om het herstel te ondersteu‑
COVID-19-crisis. De bedoeling van de hervorming is
nen en omdat er grote onzekerheid blijft bestaan over
voornamelijk om het begrotingskader minder com‑
de economische impact van de pandemie.
plex te maken. Aanpassingen zijn hoe dan ook
zinvol als ze zorgen voor vereenvoudiging en meer
Hoewel met de goedkeuring van de algemene ont‑
transparantie. Verder is het belangrijk dat het be‑
snappingsclausule de toepassing van de Europese
grotingskader een groeibevorderend beleid onder‑
begrotingsregels de facto werd opgeschort, bleven
steunt, onder meer inzake investeringen. Dit laatste
de procedures van toepassing, weliswaar in een aan‑
benadrukte het Europees Begrotingscomité ook in
gepaste vorm. Zo moesten de lidstaten in hun stabili‑
zijn Jaarverslag van 2020.
teitsprogramma’s geen consolidatietraject uittekenen,
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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 20212027 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.

Grafiek  40
De Europese instellingen gaven een nog nooit vertoonde respons op de COVID-19-crisis
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Bron : EC.
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KADER 3

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

u
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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-19crisis 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).

132

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

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.

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 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

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

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

50,8

51,3

51,4

50,1

50,7

−4,6

43,6

44,2

44,2

43,0

43,3

−5,1

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

−2,4

−0,7

−0,8

−1,9

−10,1

105,0

102,0

99,8

98,1

115,1

Ontvangsten
waarvan : Fiscale en parafiscale ontvangsten
Primaire uitgaven

Financieringssaldo
Overheidsschuld

−7,2

10,6

Bronnen : INR, NBB.
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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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Gezamenlijke overheid

2020 r

 	
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.

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.
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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  42
De impact van de coronacrisis werd gemilderd door de dalende overheidsontvangsten en de
stijgende overheidsuitgaven
(in € miljard)

(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.

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.

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.

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
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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

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 bedrijven en zelfstandige ondernemers

Steun aan specifieke bedrijfstakken
Totaal
p.m. In % bbp

1,0

1,1

2,1

0,5

16,7

5,7

22,3

5,0

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.

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.
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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-19patiënten, 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

geherwaardeerd werden, namelijk de tijdelijke werk‑
is overeengekomen in het sociaal akkoord dat van‑
af 2021 wordt uitgevoerd. Het budget dat werd vrij‑
loosheid voor werknemers en het overbruggingsrecht
gemaakt voor de geeste‑
voor zelfstandigen. Er werd
lijke gezondheidszorg, een
een specifiek ouderschaps‑
De tijdelijke werkloosheid en
domein dat zwaar op de
verlof ingevoerd voor wer‑
het overbruggingsrecht waren
proef werd gesteld tijdens
kenden die geen opvang
belangrijke steunmaatregelen
de crisis, zal ook worden
hadden voor hun kinderen
tijdens de crisis
geherfinancierd. Daarnaast
die niet naar de crèche
werden blijvende loonsver‑
of naar school konden.
hogingen aangekondigd voor het verzorgend perso‑
Voor werkzoekenden werd het niveau van de uitkering
neel dat onder gewestelijke bevoegdheid valt, met
gehandhaafd dankzij de beslissing van de federale over‑
name de werknemers in de rusthuizen.
heid om de degressiviteit ervan tijdelijk op te schorten.

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

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,
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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 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
Verder werden in de vennootschapsbelasting de per‑
die door de lockdowns werden getroffen. Voor de
centages van de voordelen van de voorafbetalin‑
zwaarst getroffen branches, zoals de horeca, de eve‑
gen van de derde en vierde vervaldag opgetrokken,
nementen en het toerisme,
waardoor het uitstellen
De overheid nam een
werd vaak een bijzondere
van voorafbetalingen naar
compensatie uitgewerkt.
de tweede jaarhelft minder
reeks maatregelen om de
Hoewel sommige premies
nadelig werd. Aangezien
liquiditeitspositie van bedrijven
varieerden
naargelang
deze maatregel specifiek
en zelfstandigen te versterken
de grootte van de onderbedoeld was voor bedrij‑
nemingen of de duur van hun sluiting, hielden ze
ven die met liquiditeitsproblemen kampten, golden
geen rechtstreeks verband met de vaste kosten, die
deze verhoogde percentages niet voor vennootschap‑
van nature moeilijk terug te dringen zijn. In de loop
pen die sinds de start van de crisis een kapitaal‑
der maanden werd de regionale steun evenwel ge‑
vermindering hadden doorgevoerd, eigen aandelen
richter en adequater toegekend.
hadden ingekocht of dividenden hadden uitgekeerd.
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Fiscale maatregelen ter versterking van de
In het Vlaams Gewest werden al snel forfaitaire pre‑
solvabiliteit van bedrijven
mies uitbetaald aan de ondernemingen die gedeelte‑
lijk of volledig moesten sluiten. Indien de activiteiten
Naast de liquiditeitsbevorderende mogelijkheden tot
meer dan drie weken werden opgeschort, werd die
betalingsuitstel en de regionale steunmechanismen,
premie aangevuld met een dagvergoeding. De steun
waren ook meer structurele, solvabiliteitsversterkende
werd geleidelijk uitgebreid tot de ondernemingen
maatregelen nodig om de ondernemingen en zelf‑
waarvan de inkomsten met minstens 60 % terugvie‑
standigen die door de coronacrisis werden getrof‑
len. De aanvankelijk forfaitaire bedragen werden ook
fen, te ondersteunen. Hiertoe werden verschillende
vervangen door variabele premies, die overeenstem‑
initiatieven genomen in de vennootschaps- en de
den met een fractie (eerst 7,5 % en daarna 10 %)
personenbelasting.
van de omzet die tijdens de overeenstemmende peri‑
ode van 2019 werd geboekt, met bepaalde maxima.
Aan zelfstandigen en vennootschappen werd de mo‑
Ook in het Waals Gewest werden de premies eerst
gelijkheid geboden om voor het aanslagjaar 2020 een
als forfaitaire bedragen uitgekeerd, naargelang van
belastingvrije COVID-19-reserve aan te leggen, waar‑
de situatie van de onderneming. In het derde kwar‑
door de verwachte verliezen voor het boekjaar 2020
taal beliep die vergoeding 30 % van de omzet van
in mindering gebracht konden worden van het be‑
het voorgaande jaar, met maxima volgens het aantal
lastbaar resultaat van 2019. Door deze zogeheten
werknemers. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
’carry-backward’ betaalt
zijn de COVID-19-premies
de onderneming voor het
voor de meeste branches
Er werden ook
aanslagjaar 2020 (inko‑
forfaitair gebleven, met
solvabiliteitsversterkende
mensjaar 2019) minder be‑
uitzondering van de hotelmaatregelen genomen
lastingen, of kunnen reeds
en de evenementensector.
betaalde voorafbetalingen
worden teruggevorderd. De van belasting vrijgestelde
De federale overheid besliste overigens om de pre‑
reserve wordt in mindering gebracht van de effec‑
mies en de steun die de verschillende gewesten naar
tief geleden verliezen in 2020, waardoor enkel het
aanleiding van de COVID-19-crisis toekenden, vrij te
resterende verlies kan worden overgedragen naar
stellen van belastingheffing.
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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 precoronaniveau. 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.

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
Om zwaar getroffen bedrijven te ondersteunen en
ingevoerd of uitgebreid om de toegang tot krediet te
om werkhervatting na tijdelijke werkloosheid te be‑
vergemakkelijken voor ondernemingen die door de
vorderen, werd bovendien beslist om de loonkosten
crisis werden getroffen. De meest in het oog sprin‑
voor de maanden juni, juli en augustus 2020 te
gende maatregel in dat verband, opgenomen in het
milderen via een vrijstelling van doorstorting van be‑
akkoord dat de financiële
drijfsvoorheffing. Voor elk
Er werden diverse
sector en de federale re‑
van deze maanden werd
gering op 23 maart 2020
50 % van de toename van
overheidsgarantieregelingen
sloten, betreft het over‑
de bedrijfsvoorheffing ten
ingevoerd of uitgebreid
heidsgarantiemechanisme
opzichte van mei 2020
waarvoor nieuwe kredieten en bankkredietlijnen on‑
vrijgesteld. Om van deze vrijstelling te kunnen ge‑
der bepaalde voorwaarden in aanmerking komen.
nieten, moesten ondernemingen tussen maart en
Het wordt toegelicht in paragraaf 5.1 van dit deel
mei 2020 gedurende een ononderbroken periode
van het Verslag. Daarnaast heeft de federale regering
van één maand gebruik hebben gemaakt van het
ook ingegrepen om bepaalde bedrijven rechtstreekser
stelsel van tijdelijke werkloosheid.
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te ondersteunen. Dat was met name het geval in
de luchtvaartsector, waar de Federale Participatieen 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.

NBB Verslag 2020 ¡ Begrotingsbeleid en overheidsfinanciën

141

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 bbpgroei 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

Grafiek  43
De kostprijs van de gezondheidscrisis en de recessie joegen de schuldgraad fors de hoogte in
Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
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Bronnen : EC, NBB.
1 Verschil tussen de impliciete rente op de schuld en de nominale bbp-groei, vermenigvuldigd met de verhouding tussen de schuld aan het
einde van het voorgaande jaar en het bbp van de beschouwde periode.
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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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Bronnen : Federaal Agentschap van de Schuld, INR, NBB.
1 Verhouding tussen de rentelasten tijdens het lopende jaar en de schuld aan het einde van het voorgaande jaar.
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Om de steunmaatregelen
te financieren werden de
brutofinancieringsbehoeften naar
boven bijgesteld

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 %.

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.

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.

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

Grafiek  45
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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Bron : NBB.
1 Voor 2020: raming m.b.t. de situatie op 30 september.
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De looptijd van de schuld bleef stabiel

€ 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).

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.

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 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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Bron : Federaal Agentschap van de Schuld.
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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

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.

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

Grafiek  47
De verslechtering van het nominaal financieringstekort zal de komende jaren slechts gedeeltelijk
verdwijnen
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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.
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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

Grafiek  48
De sociale uitkeringen nemen de komende decennia sterk toe
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Bronnen : SCvV, NBB.
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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

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.
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verwacht vóór de coronacrisis, zijn consolidatiemaatregelen 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‑
Het Belgische
crisis en de sterkte van het
economisch herstel.
kan op een

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.

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

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.

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.

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

begrotingskader
aantal punten
worden verbeterd

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.
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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
(in % bbp)
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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.

KADER 4

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.
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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.
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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.
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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.

NBB Verslag 2020 ¡ Begrotingsbeleid en overheidsfinanciën

153

