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4.1 De energieprijsstijging dreef 
de inflatie op

In  2021  versnelde  de  inflatie  tot  niveaus  die  nooit 
werden  opgetekend  sinds  de  geharmoniseerde  con-
sumptieprijsindex  voor  het  eerst  werd  gepubliceerd 
(1997). Ze bedroeg 7,1 % in november en 6,6 % aan 
het einde van het  jaar. Vooral  in de tweede  jaarhelft 
zagen  we  een  inflatiestijging,  die  voornamelijk  toe 
te  schrijven  is  aan de energieprijzen. Gemiddeld  liep 
de  inflatie op van 0,4 %  in 2020  tot 3,2 %  in 2021. 
De  inflatie  ongerekend  energie  liep  over  het  geheel 
genomen  terug, maar  versnelde  in  de  loop  van  het 
jaar, naarmate de bedrijvigheid zich herstelde.

Het  gemiddelde  prijsstijgingspercentage  op  jaarbasis 
in België was hoger dan dat  in de drie voornaamste 

buurlanden  (Duitsland,  Frankrijk,  Nederland),  waar 
het 2,8 % bedroeg. Op het einde van het jaar lag het 
Belgische  inflatiecijfer zelfs 1,7 procentpunten hoger. 
In  het  algemeen  kwam  de  energie-inflatie  in  België 
hoger uit  dan  in de buurlanden,  terwijl  de onderlig-
gende  inflatie  er  lager was. De  laatste  is het hoogst 
in Duitsland.  Ze  liep  er  in  januari  2021  op  toen  het 
btw-basistarief terugkeerde van 16 naar 19 %.

In 2021 namen de prijzen van alle energieproducten 
toe  in  België,  terwijl  ze  in  2020  overwegend  nega-
tieve  inflatiepercentages  lieten  optekenen :  15,2 % 
voor motorbrandstoffen,  36,4 %  voor  huisbrandolie, 
39,6 % voor gas en 16,2 % voor elektriciteit.

Tabel  4.1

Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)
(veranderingspercentages op jaarbasis)

Gemiddelde  
van de drie  
buurlanden

2018 2019 2020 2021 2021

Totaal 2,3 1,2 0,4 3,2 2,8

Energieproducten 8,9 −0,8 −11,0 22,4 11,0

Motorbrandstoffen 10,7 0,0 −8,5 15,2 18,3

Huisbrandolie 19,4 −1,6 −28,2 36,4 17,9

Gas 9,6 −5,8 −13,9 39,6 11,4

Elektriciteit 2,2 1,6 −6,4 16,2 4,1

Niet‑bewerkte levensmiddelen 1,8 −0,4 4,7 −2,2 2,3

Bewerkte levensmiddelen 2,9 1,7 2,1 1,7 2,1

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

Diensten 1,6 1,8 1,8 1,6 1,8

Niet‑energetische industriële goederen 0,8 1,0 0,7 0,8 1,9

p.m. Nationale index 2,1 1,4 0,7 2,4 –

Bronnen : Eurostat, Statbel.
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Enerzijds  speelt  hier  een  basiseffect.  Na  de  ineen-
storting  van  de  olieprijzen  in  het  voorjaar  van  2020 
als gevolg van de pandemie en de lockdowns, vielen 
de  prijzen  van  huisbrand-
olie  en motorbrandstoffen 
scherp  terug.  Dat  leidde 
tot  een  bijna  even  forse 
daling van de energie-inflatie als tijdens de financiële 
crisis  in  2009. Deze  drastische  daling  heeft  aanzien-
lijke  basiseffecten  op  de  maandelijkse  inflatiecijfers 
op  jaarbasis  sinds  het  voorjaar  van  2021.  De  verge-
lijkingen  op  jaarbasis  zijn  immers  gebaseerd  op  de 
uitzonderlijk lage energieprijzen in 2020.

Anderzijds heeft de combinatie van een aantal vraag- 
en  aanbodfactoren geleid  tot  een  snelle  stijging  van 
de  olie-  en  andere  grondstoffenprijzen  en  tot  een 
explosieve stijging van de groothandelsprijzen van gas 
en  in mindere mate  van  elektriciteit.  In  hoofdstuk  1 
worden deze factoren nader toegelicht.

Ook onze buurlanden worden met deze ontwikkelin-
gen op de groothandelsmarkten geconfronteerd. De 
weerslag ervan op de huishoudens verschilt evenwel 
van land tot land.

Over het geheel genomen was de energie-inflatie  in 
België (22,4 %)  in 2021 twee keer zo hoog als  in de 
buurlanden. Hetzelfde had zich voorgedaan in 2020, 

maar  dan  in  omgekeerde  richting :  de  energie-infla-
tie  daalde  in  ons  land  twee  keer  zo  sterk  (–11 %, 
 tegen  –5,6 %).  Verscheidene  factoren  liggen  aan  de 

basis  van  deze  verschillen, 
waaronder  de  samenstel-
ling  van  de  energie  in  de 
consumptiekorf,  de  belas-

tingen  en  de  contracttypes  die worden  aangeboden 
aan of gekozen door de huishoudens.

De  prijzen  van  de  energieproducten  blijken  in  ons 
land  gevoeliger  voor  de  mondiale  schommelingen 
van  de  olieprijzen,  voornamelijk  als  gevolg  van  de 
zeer  lage  accijnzen  op  huisbrandolie.  Door  hun  ge-
ringe gewicht (€ 19 per 1 000 liter tegen € 156 euro 
in  Frankrijk  en  €  61  in  Duitsland)  milderen  deze 
forfaitaire  belastingen  minder  de  doorwerking  van 
de prijsschommelingen van ruwe aardolie in de con-
sumptieprijzen  dan  in  de  buurlanden.  Bovendien  is 
het aandeel van huisbrandolie in het energieverbruik 
in België groter  (13 % van de energieproducten,  te-
gen gemiddeld 8 % in de buurlanden). Het profiel en 
het niveau van de inflatie van de motorbrandstoffen 
daarentegen waren vergelijkbaar in België en de drie 
voornaamste buurlanden.

Veranderingen  in  de  groothandelsprijzen  komen 
doorgaans ook sneller tot uiting in de Belgische elek-
triciteits- en gasrekeningen, door het grotere aandeel 

De energie-inflatie nam sneller toe 
in België dan in de buurlanden

Grafiek  4.1

Het inflatiepercentage van alle energieproducten versnelde
(HICP ; veranderingspercentages op jaarbasis)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
−60

−40

−20

0

20

40

60

80

120

100

Elektriciteit Gas Huisbrandolie Motorbrandstoffen

  
Bron : Eurostat.
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variabele  contracten en hun  snellere  aanpassing aan 
de  marktnoteringen,  terwijl  in  de  buurlanden  vaker 
voor vaste contracten wordt gekozen. De prijs die de 
consument  betaalt,  bestaat  uit  een  energiecompo-
nent,  netwerktarieven,  belastingen  en  toeslagen,  en 
btw. Het zijn de kosten van de energiecomponent die 
de snelle stijging van de elektriciteits- en gasprijzen in 
België vanaf de zomer verklaren.

Er  werden  recordinflatiecijfers  genoteerd  voor  gas. 
De  gasprijs  steeg  in  november met  113 %  op  jaar-
basis,  een  percentage  dat  sinds  de  publicatie  van 
de  geharmoniseerde  prijsindex  niet  is  voorgeko-
men.  Het  aandeel  van  de  energiecomponent  in  de 
gasprijs  is  hoger  dan  het  gemiddelde  in  de  buur-
landen.  Dat maakt  de  consumentenprijzen  gevoeli-
ger  voor  veranderingen  in  de  groothandelsprijzen. 

Grafiek  4.2

In 2021 was de energie-inflatie in België hoger dan in de buurlanden
(HICP ; veranderingspercentages op jaarbasis)
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Hoewel het gewicht  van gas  in België  relatief  lager 
is dan  in de buurlanden (18 % tegen 23 %), zijn de 
contract prijzen  zodanig  gestegen  dat  deze  compo-
nent  heeft  bijgedragen  tot  een  vergroting  van  het 
energie- inflatieverschil in het nadeel van België. Wat 
elektriciteit betreft, en en als we de  terugkeer naar 
21 % van de btw op elektriciteit in september 2015 
buiten  beschouwing  laten,  dan  bereikte  het  infla-
tiepercentage van dit product ook  in november zijn 
hoogste  niveau  sinds  het  begin  van  de HICP-reeks, 
namelijk 42 %.  In Duitsland wordt de geringe door-
berekening  van de  recente  stijgingen op de  elektri-
citeitsmarkt in de energiecomponent van de factuur 
onder meer verklaard door de vervroegde aankopen 
van de leveranciers. In Frankrijk is de relatieve inertie 
van de prijs die aan de huishoudens wordt aangere-
kend te wijten aan de hoge mate van prijsregulering 
en de nucleaire productie, die de consument hebben 
beschermd tegen een aantal stijgingsfactoren (waar-
onder  de  prijsstijging  van  de  CO2-emissierechten). 
Elektriciteit heeft in België een groter aandeel in het 
energieverbruik  dan  in  de  buurlanden  (37 %  van 
het  energieverbruik  tegen  30 %  in  de  buurlanden). 
Daardoor neemt de impact van deze component op 
de totale energie-inflatie toe.

Grafiek  4.3

Samenstelling van de elektriciteits- en aardgasprijzen 1

(in % van de totale prijs, gemiddelden 2019-2021)
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Bron : CREG.
1 Elektriciteit : gemiddeld verbruik van 3 500 kWh per jaar met een enkelvoudige meter.  
Aardgas : gemiddeld verbruik van 23 260 kWh per jaar.
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De economieën heropenden in een snel tempo naar-
mate veel beperkingen werden opgeheven, zoals die 
op  reizen en uit eten gaan. Sommige aankopen van 
goederen en diensten wer-
den  uitgesteld  tot  2021, 
ondersteund  door  de  ge-
dwongen  besparingen  die 
tijdens de lockdowns werden opgebouwd. Na de her-
opening konden bedrijven gemakkelijker hun prijzen 
optrekken zonder klanten te verliezen.

Toch  liep  de  onderliggende  inflatie  tussen  2020 
en 2021 gemiddeld genomen  licht  terug,  van 1,4 % 

tot  1,3 %.  Dat  komt  enerzijds  door  een  basiseffect 
en  anderzijds  omdat  verschillende  activiteiten  aan 
het begin van het  jaar nog niet waren heropgestart, 

waardoor  het  inflatieper-
centage  op  dat  moment 
nog laag was.

Bij  gebrek  aan  prijsoverzichten  van  een  aantal  dien-
sten  die  tijdens  de  lockdowns  werden  opgeschort, 
zagen de statistische  instituten zich genoodzaakt een 
aantal  tarieven  in 2020 en begin 2021  te  verlengen. 
Het  tempo  van  de  prijsstijgingen  voor  diensten  ver-
traagde  in  2021  (tot  1,6 %).  De  belastingaftrek  voor 

4.2 De onderliggende inflatie steeg in 
de tweede helft van het jaar

De productiekosten drijven 
de onderliggende inflatie op

Grafiek  4.4

De inflatie van de diensten en de industriële goederen nam in de loop van het jaar toe
(HICP ; veranderingspercentages op jaarbasis)
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de aankoop van dienstencheques in Vlaanderen werd 
verlaagd in januari 2020, wat de inflatie opdreef (huis-
houdens  moeten  meer  betalen  voor  deze  diensten). 
Dat effect verdween na 12 maanden. De inflatie in de 
horeca  liep  vanaf  het  voorjaar  van  2021,  na  de  her-
opening van de cafés en restaurants, weer op tot 4 % 
aan het einde van het jaar. De tijdelijke btw-verlaging 
tot 6 % voor bepaalde restaurant- en cateringdiensten 
tussen 8 mei en 30 september 2021 heeft geen zicht-
baar  effect gehad op de  consumptieprijzen. Dat was 
overigens  ook  niet  het  doel.  De  bedoeling  was  het 
herstel van de sector te ondersteunen. De culturele en 
recreatieve diensten en de contactberoepen zoals kap-
pers  lieten  aanzienlijk  hogere  tarieven  optekenen  in 
vergelijking met het voorgaande jaar. Het gewicht van 
deze diensten in de consumptiekorf blijft evenwel be-
perkt.  Deze  prijsstijgingen  weerspiegelen  waarschijn-
lijk  de  doorberekening  van  bepaalde  kosten  voor  de 
heropening  van  de  zaken  (beschermingsmaatregelen 
tegen  het  virus)  en  een  poging  om  de  verliezen  tij-
dens de lockdowns te compenseren. Na maanden van 
dalingen stegen de prijzen voor pakketreizen opnieuw 
vanaf  juli  2021  en  droegen  ze  bij  tot  de  versnelling 
van de diensteninflatie in de tweede helft van het jaar.

Bovendien  hadden  veel  ondernemingen  moeite  om 
aan de  snel  stijgende  vraag  te  voldoen.  Zij moesten 

hun bevoorradingsketens herstellen, die  zwaar door 
de  pandemie waren  getroffen.  Tekorten  deden  zich 
voor  in  de  productie  van bepaalde  goederen, waar-
van  essentiële  onderdelen  zoals  halfgeleiders  snel 
uitgeput waren. Het goederenverkeer werd bemoei-
lijkt en duurder, ook als gevolg van problemen in de 
vervoersector.

Deze  kostendruk  komt  tot  uiting  in  het  indexcijfer 
van  de  invoerprijzen  voor  de  verwerkende  industrie 
in  het  eurogebied,  dat  sinds  het  begin  van het  jaar 
gestaag  toeneemt.  Het  groeipercentage  bereikte  in 
november  een  historisch  hoogtepunt  van  11 %.  Dit 
was ook het geval voor de producentenprijzen in de 
verwerkende industrie op de Belgische binnenlandse 
markt, met  een  recordstijging  van  25 %,  een  onge-
kend  niveau  sinds  het  begin  van  de  jaren  tachtig. 
De duurder geworden inputs dreven de consumptie-
prijzen op. Ook bepaalde  ingevoerde eindproducten 
werden duurder.

Voor  de  niet-energetische  industriële  goederen,  die 
de  andere  component  van  de  onderliggende  in-
flatie  vormen,  waren  de  prijswijzigingen  in  2020 
en 2021 zeer volatiel omdat de koopjesperiode werd 
uitgesteld  en  verlengd.  In  2020  werden  de  zomer-
koopjes verschoven van juli naar augustus. Aangezien 

Grafiek  4.5

De producenten- en importprijzen in de verwerkende industrie schoten omhoog 1

(veranderingspercentages op jaarbasis van de indices)
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1 Ongerekend de sectoren energie en bouwnijverheid.
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de  zomerkoopjes  in 2021 opnieuw  in  juli  plaatsvon-
den,  viel  het  inflatiecijfer  op  jaarbasis  van  de  niet-
energetische  industriële  goederen  op  dat  moment 
terug. Een periode van verlaagde prijzen werd immers 
vergeleken  met  een  periode  van  ‘normale’  prijzen 
(juli  2020).  De  daaropvolgende  maand  veerde  het 
opnieuw op (normale prijzen in augustus 2021 in ver-
gelijking met de verlaagde prijzen in augustus 2020). 
In  februari  2021  werden  ook  de  winterkoopjes  uit-
zonderlijk  met  twee  weken  verlengd,  waardoor  het 
inflatiecijfer  opnieuw  een  laagtepunt  bereikte.  Die 
beweging  werd  niet  waargenomen  in  de  nationale 
consumptieprijsindex waarop de gezondheidsindex  is 
gebaseerd, aangezien de koopjesperiodes daarin over 
het hele jaar worden afgevlakt.

Laten we deze atypische bewegingen buiten beschou-
wing, dan stellen we niettemin vast dat de inflatie van 
de industriële goederen opliep in de tweede helft van 
het  jaar,  in het bijzonder aan het einde  van het  jaar 
toen  de  inflatie  van  die  producten  2,1 %  bedroeg. 
De  bevoorradings-  en  leveringsproblemen  in  combi-
natie  met  de  gestegen  grondstoffenprijzen  dreven 
uiteindelijk de prijs op van een  reeks goederen zoals 
huishoudelijke apparaten, meubilair en stoffering, en 
tweedehandsvoertuigen. Vertragingen bij de  levering 
en productie van nieuwe voertuigen dreven de vraag 
op  de  tweedehandsmarkt  sterk  op  en  de  prijzen 
bleven  stijgen  (kopers  zochten  in 2020 al  vaker hun 
toevlucht  tot deze  voertuigcategorie), met  een groei 
van 15 % in december.

De inflatie van de levensmiddelen als geheel ten slotte 
viel terug van 2,6 % tot 0,9 % tussen 2020 en 2021, 
voornamelijk als gevolg van de negatieve inflatie voor 
onbewerkte  levensmiddelen.  Er  zijn  basiseffecten 
aan  het werk,  aangezien  de  levensmiddelenmarkten 
in  2020  te  kampen  hadden  met  verscheidene  be-
voorradingsproblemen  die  de  prijzen  hadden  opge-
dreven  los  van de pandemie  (mislukte oogsten door 
weersomstandigheden,  varkenspest  in  Azië  met  als 
gevolg  een  grotere  vraag  naar  Europees  vlees)  of  in 
samenhang  daarmee  (tekorten  aan  arbeidskrachten 
in  sommige  sectoren  die  tot  aanbodproblemen  leid-
den, tijdelijk verbod op promoties aan het begin van 
de pandemie).

De  inflatoire  druk  is  niet  wijdverbreid  geworden  en 
is  vooral  het  gevolg  van  aanzienlijke  bewegingen  in 
sommige sectoren. Zonder de productcategorieën die 
gewoonlijk zeer volatiel zijn (vooral in 2021), zoals de 
energieproducten  en groenten  en  fruit,  bedroeg het 
aandeel  van  de  producten  (gedefinieerd  op  4-cijfe-
rig  COICOP-niveau 1)  met  een  inflatiepercentage  bo-
ven  het  langetermijn  inflatiepercentage  (1,8 %  over 
de  periode  2011-2021),  27 %  in  2021,  tegen  38 % 
in  2020.  Dit  bevestigt  dat  de  onderliggende  inflatie 
– in ruime zin – in 2021 matig is gebleven.

1 De COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose) 
is de classificatie van de verbruiksfuncties van huishoudens. 
De 4-cijferige COICOP verwijst bijvoorbeeld naar ‘brood en 
granen’ of ‘kleding’.



132 Economische en financiële ontwikkelingen  ¡ NBB Verslag 2021

De automatische  indexering  van de  lonen en  sociale 
uitkeringen helpt  te beperken dat de koopkracht als 
gevolg  van  de  inflatie  wordt  uitgehold.  Maar  wan-
neer  de  ruilvoet  verslechtert,  bijvoorbeeld  door  een 
stijging van de olieprijs, verarmt de gehele economie 
en dat moet bijgevolg door alle economische actoren 
worden  opgevangen.  Daarom  wordt  de  indexering 
sinds  1994  berekend  op  basis  van  een  aangepast 
indexcijfer  in plaats van het totale  indexcijfer. De ge-
zondheidsindex  is  de  nationale  consumptieprijsindex 
exclusief motorbrandstoffen, alcohol en tabak. Op die 
manier worden de effecten van schokken op de olie-
prijzen en op de indirecte belastingen door producten 
die  schadelijk  zijn  voor  de  gezondheid  niet  volledig 

doorberekend in de lonen, wat het risico op een prijs-
loonspiraal beperkt (zie kader 3).

Andere  energiedragers  dan  de  motorbrandstoffen, 
namelijk  elektriciteit,  gas  en  huisbrandolie,  zijn  wel 
opgenomen  in  de  korf  van  de  gezondheidsindex. 
Hoewel zij slechts zo’n 6 % van de gezondheidsindex 
uitmaken,  kan  hun  hoge  volatiliteit  het  tempo  van 
de  indexeringen  versnellen  of  vertragen. De  energie- 
inflatie nam in 2021 dermate toe dat het spilind excijfer 
voor de overheidssector twee keer werd overschreden : 
een eerste keer in augustus en nogmaals in december, 
terwijl de Bank  in haar prognoses  in  juni nog uitging 
van één overschrijding in 2021, in oktober.

4.3 De gezondheidsindex kende ook 
een aanzienlijke stijging

Grafiek  4.6

De energieprijzen deden ook de gezondheidsindex stijgen
(veranderingspercentages op jaarbasis van de prijsindices)
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Terwijl de stijging van het totale nationale  indexcijfer 
in  2021 1  2,4 % bedroeg,  nam  de  gezondheidsindex 
met  gemiddeld  2,0 %  toe.  Met  andere  woorden, 
de gezondheidsindex neutraliseerde 0,4 procentpunt 
van  de  inflatie.  Indien  alle  energieproducten  uit  het 
gezondheidsindexcijfer  zouden  worden  geweerd, 
zou  het  met  1,2 %  gestegen  zijn  in  2021,  dat  is 
0,8  procent punt  minder  dan  volgens  de  normale 
 definitie van de gezondheidsindex.

Het  is  niet  de  eerste  keer  dat  energie  een  grote 
weerslag  heeft  op  de  ontwikkeling  van  de  gezond-
heidsindex.  In 2008 bedroeg de  totale  inflatie 4,5 % 
en de energieprijsstijging 19,9 %. De toename van de 
gezondheidsindex, die  toen 4,2 % bedroeg, neutrali-
seerde  0,3  procentpunt  van  de  inflatie.  Ongerekend 
alle energieproducten, zou de gezondheidsindex met 
2,6 % zijn gestegen, wat de invloed van energie in het 
loonindexeringsmechanisme goed aantoont.

Het  indexcijfer  van  de  consumptieprijzen  is  geba-
seerd  op  een  consumptiekorf  die  is  samengesteld 
voor  een  gemiddeld  Belgisch  huishouden.  De  sa-
menstelling  van  de  korf  verschilt  echter  naargelang 
van de  inkomenscategorie.  Bijgevolg beïnvloeden de 
prijsontwikkelingen  van  goederen  en  diensten  niet 
alle  bevolkingsgroepen  op  dezelfde manier.  Zo  blijkt 
uit  de  huishoudbudgetenquête  dat  het  aandeel  van 

gas,  elektriciteit  en  huisbrandolie  dubbel  zo  hoog  is 
voor de laagste inkomens (interdeciel verschil 2). Het is 
mogelijk  een  inflatiepercentage  te  berekenen  naar-
gelang van het  type gezin op basis van het  relatieve 
gewicht van de consumptie per inkomenskwartiel. De 
minst welvarende gezinnen zouden te maken krijgen 
met een totale inflatie boven het gemiddelde (2,5 %) 
en 0,3 procentpunt hoger dan die van gezinnen met 
het grootste  inkomen. Die verschillen zijn groter aan 
het  einde  van  het  jaar.  Hierbij  wordt  evenwel  geen 
rekening gehouden met de steunmaatregelen om de 
energierekeningen  van  bepaalde  bevolkingsgroepen 
te verlichten. Om onmiddellijke steun te verlenen aan 
gezinnen  in  energiearmoede  (meer  dan  een  op  vijf 
in 2019 volgens de Koning Boudewijnstichting) werd 
het  sociaal  tarief  in  februari  2021  uitgebreid,  waar-
door een miljoen gezinnen hun factuur zagen dalen. 
In oktober 2021 besloot de regering deze maatregel 
te verlengen tot eind maart 2022. Daarnaast zouden 
mensen  met  het  sociaal  tarief  in  2022  een  aanvul-
lende eenmalige uitkering van ongeveer € 80 moeten 
ontvangen.

1 Er zijn een aantal methodologische verschillen in de nationale 
prijsindex ten opzichte van de geharmoniseerde index, die vooral 
verband houden met de bron van de wegingen van de index.

2 Het interdeciel verschil kan alleen op basis van de 
huishoudbudgetenquête van 2010 worden berekend. Sindsdien 
worden alleen de inkomenskwartielen gepubliceerd.
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Het  inflatieverloop  komt  altijd  vertraagd  tot  uiting 
in  de  lonen,  omdat  de  aanpassing  enerzijds  is  ge-
baseerd  op  de  ontwikkeling  van  het  voortschrijdend 
viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex 
(de afgevlakte gezondheidsindex) en anderzijds wordt 
doorgevoerd  via  verschillende  indexeringsmechanis-
men waardoor  de  aanpassingen worden  gespreid  in 
de  tijd.  Deze  indexeringsformules  verschillen  tussen 
de publieke en de private sector en binnen de private 
sector bovendien ook nog eens van het ene paritaire 
comité  tot het  andere. Op middellange  termijn wor-
den de stijgingen van de afgevlakte gezondheidsindex 
volledig doorberekend in de lonen.

Binnen  de  ruime  waaier  van  indexeringsmethodes 
kunnen  twee  grote  categorieën worden  onderschei-
den.  In  de  eerste  categorie  vindt  indexering  plaats 
nadat het voortschrijdend gemiddelde over vier maan-
den  van  de  gezondheidsindex  een  spilindex  heeft 
overschreden, meestal in stappen van 2 %. Dat is met 
name de regel die voor de loonindexering in de over-
heidssector wordt gehanteerd. In de tweede categorie 
vindt  de  indexering  plaats  op  vaste  tijdstippen,  na-
melijk maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, 
viermaandelijks,  zesmaandelijks  of  jaarlijks.  In  deze 
groep is het mechanisme van de jaarlijkse aanpassing 
het gebruikelijkst.

4.4 Deze bewegingen komen vertraagd 
tot uiting in de lonen

Grafiek  4.7

De loonindexering in de overheidssector en de private sector volgt de ontwikkeling van de 
gezondheidsindex
(indexcijfers, januari 2009 = 100)
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In 2021 werden de lonen van ruim 48 % van de werk-
nemers  in  de  private  sector  geïndexeerd  zodra  een 
spilindex werd overschreden. Voor 38 % van hen was 
dat  een  jaarlijkse  indexering  en  voor  ongeveer  9 % 
een  driemaandelijkse.  De  andere  regelingen  komen 
minder voor.

Net  als  in  de  overheidssector  leverde  de  indexering 
de  sterkste  bijdrage  aan  de  ontwikkeling  van  de 
bruto-uurlonen  in  de  private  sector,  namelijk  1,1 %. 
Dat  is  een  lichte  toename  ten  opzichte  van  2020. 
De  traditionele  vertraging 
van de  aanpassing  van de 
lonen aan de levensduurte, 
die  het  gevolg  is  van  de 
verschillende  indexerings-
mechanismen,  verklaart  waarom  de  loonindexering 
vooral  in  2022  groot  zal  zijn.  De  Bank  verwacht 
op  basis  van  haar  prognoses  van  december  een  in-
dexering  van meer  dan  4 %  in  2022.  Een  dergelijke 
stijging heeft een rechtstreekse invloed op de dialoog 
tussen  de  sociale  partners,  via  de wet  van  2017  tot 
wijziging  van  de wet  van  1996  tot  bevordering  van 

de  werkgelegenheid  en  tot  preventieve  vrijwaring 
van het  concurrentievermogen, die ervoor moet  zor-
gen  dat  de  loonindexering  niet  leidt  tot  een  verlies 
van  concurrentievermogen  voor  de  ondernemingen 
(zie kader 3).

Net als  in 2020 werd de ontwikkeling van de bruto-
uurlonen  in  2021  sterk  beïnvloed  door  de  gezond-
heidssituatie. De  forse  loongroei  in  2020 met  4,8 % 
kon  voornamelijk  worden  verklaard  door  de  mate 
waarin werd gebruikgemaakt van tijdelijke werkloos-

heid.  De  begunstigden 
van  deze  regeling  werk-
ten  immers  veelal  in  be-
drijfstakken/beroepen  met 
middelhoge of  lage lonen. 

Aangezien  deze  werknemers  niet  meer  werden  be-
taald  door  hun werkgever maar  door  de  sociale  ze-
kerheid,  verdween  hun  loon  uit  de  loonmassa,  wat 
automatisch  leidde  tot  een  stijging  van  het  gemid-
delde  bruto-uurloon  en,  per  saldo,  tot  een  sterke 
stijging  van  de  loondrift  (3,1 %).  Als  gevolg  van  de 
over  het  algemeen  gunstige  ontwikkeling  van  de 

De werkhervatting van de  
tijdelijk werklozen drukte  

de loongroei in 2021

Tabel  4.2

Loonkosten
(veranderingspercentages op jaarbasis, tenzij anders vermeld ; voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens)

2018 2019 2020 2021 r

Uurloonkosten in de private sector 1,5 2,2 5,3 −0,6

Brutolonen per uur 2,1 2,3 4,8 −0,2

Conventionele lonen 1 2,1 2,5 1,7 1,4

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

Indexeringen 1,7 1,8 1,0 1,1

Loondrift 2 0,0 −0,2 3,1 −1,7

Werkgeversbijdragen 3 −0,6 −0,1 0,5 −0,3

p.m. Uurloonkosten in de private sector  
volgens economisch concept 4 1,4 2,1 4,3 −0,9

Uurloonkosten in de overheidssector 1,8 2,2 3,1 0,7

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

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

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 die voortvloeit uit veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur (met name in 2021, als gevolg van de terugroeping van de 
tijdelijk werklozen door hun werkgevers) en meetfouten ; bijdragen tot de verandering van de loonkosten, in procentpunt.

3 Bijdragen tot de verandering van de loonkosten als gevolg van de wijzigingen in de impliciete bijdragevoeten, in procentpunt.
4 De uurloonkosten volgens economisch concept houden rekening met de vermindering van de werkgeversbijdragen voor doelgroepen, 

de vermindering van de bedrijfsvoorheffing en van andere loonsubsidies (met name de maatregelen als gevolg van de gezondheidscrisis). 
Dit concept geeft de werkelijke loonkost voor de bedrijven beter weer.
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gezondheidssituatie  deed  zich  in  2021  het  omge-
keerde  voor  en  konden  werkgevers  het  merendeel 
van  hun  tijdelijk  werklozen  opnieuw  aan  het  werk 
zetten. Dat had statistisch een matigende invloed op 
de ontwikkeling van het geaggregeerde uurloon, wat 
bijdroeg aan de afname van de loondrift, tot –1,7 %. 
Daardoor vertoonde het bruto-uurloon  in 2021 bijna 
geen groei.

Het personeel in de essentiële sectoren, in het bijzon-
der in de gezondheidszorg, heeft aanvullende betalin-
gen ontvangen voor de prestaties in de moeilijke om-
standigheden  van  de  pandemie.  Deze  vergoedingen 
werden betaald in de vorm van bonussen, betalingen 
voor overwerk of consumptiecheques en droegen zo 
ook bij aan de dynamiek van de loondrift in 2020. De 
structurele  opwaardering  van  de  lonen  en  arbeids-
omstandigheden  in  de  gezondheidszorg  was  reeds 
gepland, maar door de gezondheidscrisis konden so-
ciale akkoorden sneller worden gesloten en traden ze 
in 2021 in werking. De structurele  loonsverhogingen 
die met  deze  akkoorden werden  ingevoerd, worden 
verrekend in de conventionele lonen. Aangezien deze 
verhogingen  integraal  door  de  overheden  worden 
gefinancierd via loonsubsidies, zijn ze in principe bud-
gettair neutraal voor de betrokken werkgevers.

De sociale partners konden het niet eens worden over 
de maximale marge voor de uurloonkostenontwikke-
ling voor de periode 2021-2022. Overeenkomstig de 
wet heeft de federale regering deze dan bij  koninklijk 
besluit  vastgesteld  op  0,4 %,  wat  overeenkomt met 
de  maximale  marge  die  is  bepaald  in  het  technisch 
verslag  van  de  Centrale  Raad  voor  het  Bedrijfsleven 
(CRB) van januari 2021. Bovendien werd de wet aan-
gepast om  in de opsomming van wat niet meegere-
kend wordt voor de berekening van de marge bepaal-
de maatregelen genomen  tijdens de COVID-19-crisis 
toe  te  voegen, die onder  andere de  consumptieche-
ques  in  de  zorgsector  dekken.  In  juni  2021  werd 
overigens  toch  nog  een  interprofessioneel  akkoord 
gesloten,  waarin  onder  meer  een  verhoging  van 

het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 
vanaf april 2022 is vastgesteld.

Het  interprofessionele  niveau  speelt  weliswaar  een 
centrale  rol  bij  de  loonvorming,  maar  het  overleg 
binnen de paritaire comités van de sectoren blijft een 
essentieel  niveau. Op  basis  van  de  sectorale  realiteit 
worden  binnen  de  paritaire  comités  niet  alleen  de 
resultaten van het  interprofessioneel overleg over de 
loonmarge  gedifferentieerd  maar  wordt  ook  onder-
handeld  over  andere  belangrijke  aspecten,  zoals  de 
arbeidstijd, opleiding en het  indexeringsmechanisme. 
Op  dit  niveau  worden  ook  de  sectorale  minimum-
lonen  vastgesteld,  die  een  belangrijke  basis  vormen 
voor de loondifferentiatie tussen de paritaire comités.

Voor 2021 kan op sector- of op ondernemingsniveau 
ook worden onderhandeld over de mogelijkheid voor 
ondernemingen met goede resultaten om een coro-
napremie van maximaal € 500 euro per werknemer 
toe te kennen bovenop de marge van 0,4 %. Zo wer-
den er sectorale akkoorden gesloten voor de handel 
in  levensmiddelen,  de  grote  ondernemingen  in  de 
detailhandel, de warenhuizen, het vervoer en de lo-
gistiek, de schoonmaak, de begrafenisdiensten, maar 
ook  in  de  levensmiddelenindustrie,  de  chemische 
industrie,  de  metaalindustrie,  de  bouw,  de  bank-
diensten  en  de  sectoren  die  ressorteren  onder  het 
aanvullend  paritair  comité  voor  de  bedienden  (dat 
alleen  al  ongeveer  500 000  werknemers  vertegen-
woordigt).  Het  bedrag  dat  wordt  overeengekomen 
voor  de  coronapremie  varieert  tussen  de  €  125  en 
€ 500 per werknemer.

Aan  het  eind  van  de  zomer  waren  nog  niet  alle 
sectorale  onderhandelingen  afgerond,  waardoor  het 
grootste  deel  van  de  stijging  van  de  reële  conven-
tionele  lonen  in  het  kader  van  de  loonmarge  nog 
niet  tot  uiting  komt  in  de  gegevens.  Deze  sectorale 
sociale  akkoorden  zouden  leiden  tot  conventionele 
verhogingen  in  het  vierde  kwartaal  van  2021, maar 
vooral in 2022.
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De  Centrale  Raad  voor  het  Bedrijfsleven  (CRB)  
moet  een  raming  maken  van  de  handicap  in 
uurloon kosten  die  de  private  sector  in  België 
sinds  1996  heeft  opgebouwd  in  vergelijking  met 
de  drie  belangrijkste  partnerlanden.  De  loonkloof 
in  2020  was  moeilijk  te  ramen  als  gevolg  van  de 
statistische effecten van de gezondheidscrisis op de 
loonkosten. Hoewel alle vier landen in 2020 massaal 
hebben gebruikgemaakt van tijdelijke werkloosheid, 
waren de statistische gevolgen niet identiek, gezien 

de  specifieke  kenmerken  van  het  stelsel  van  tijde-
lijke  werkloosheid  in  elk  land.  Ook  de  loonkosten 
in  2021  worden  beïnvloed  door  de  compositie- 
effecten  als  gevolg  van  de  covidcrisis.  Bij  gebrek 
aan  reeksen waaruit  de  zuiver  statistische  effecten 
van  de  crisis  konden  worden  gefilterd,  opteerde 
de  CRB  voor  een  afvlakking  van  de  vooruitzichten 
waarbij wordt  uitgegaan  van  de  hypothese  dat  de 
opwaartse  en  neerwaartse  effecten  elkaar  zouden 
compenseren.

4.5 De loonkloof is een aandachtspunt

Concurrentievermogen van de 
ondernemingen en loonindexering

België  is een kleine open economie die geïntegreerd  is  in de  internationale handel. Met de komst van 
de eenheidsmunt verloor ons  land de wisselkoers als  instrument om het concurrentievermogen van de 
ondernemingen in stand te houden.  In het sociaal overleg moest die dimensie worden opgenomen en 
meer algemeen beter rekening worden gehouden met de afweging tussen lonen en banen.

Zo  is België nog  steeds een van de weinige economieën  in het eurogebied waar de ontwikkeling van 
de  levenskosten automatisch wordt doorberekend  in de  lonen. De  indexering  is  sterk  verankerd  in de 
werking  van  de  economie.  Dit  mechanisme  draagt  echter  onvermijdelijk  bij  tot  de  rigiditeit  van  de 
reële  lonen. Opdat de  indexering geen afbreuk zou doen aan de  relatieve concurrentiepositie van ons 
land, werd  een  regeling  in  het  leven geroepen die  de  effecten  van de  indexering op de  loonvorming 
moet  internaliseren.  Zo  werd  in  1996  de  wet  tot  bevordering  van  de  werkgelegenheid  en  tot 
preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen aangenomen. Die heeft tot doel de ontwikkeling 
van de uurloonkosten  in België af  te stemmen op de verwachte ontwikkeling bij de drie voornaamste 
handelspartners,  namelijk  Duitsland,  Frankrijk  en  Nederland.  Uit  de  praktijk  bleek  echter  dat  de  wet 
niet  heeft  kunnen  voorkomen dat de  loonkosten ontspoorden,  aangezien de  loonkloof  vanaf 2006  is 
toegenomen  en  in  2009  een  piek  van  6,1 %  bereikte.  Deze  kloof  kon  pas  in  2017  volledig  worden 

KADER 3
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gedicht, met name dankzij loonmatigingsmaatregelen, een indexsprong en aanvullende verlagingen van 
de socialezekerheidsbijdragen.

Met de wet van maart 2017 werd daarom een reeks aanpassingen ingevoerd, zonder afbreuk te doen 
aan de beginselen van de wet van 1996. Zo blijft de verwachte groei van de nominale lonen in de drie 
voornaamste  buurlanden  de  referentie  voor  het  bepalen  van  de maximale marge  voor  de  loongroei, 
onderhandelen  de  sociale  partners  nog  altijd  over  de  (reële)  loonnorm  en  blijft  de  werking  van  de 
automatische indexeringsmechanismen gevrijwaard.

De  grote  aanpassing  die  met  de  wet  van  2017  is  aangebracht,  is  de  manier  waarop  de  maximaal 
beschikbare  marge  voor  de  reële  loonkostengroei  om  de  twee  jaar  wordt  berekend.  De  Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) moet voortaan behalve met het verwachte verloop van de nominale 
loonkosten  in de buurlanden en de  indexeringsvooruitzichten  in België ook  rekening houden met een 
correctieterm  en  een  veiligheidsmarge.  De  correctieterm  houdt  rekening  met  het  verleden,  om  een 
eventuele handicap, m.a.w. wanneer de Belgische uurloonkosten, gecumuleerd sinds 1996, sneller zijn 
gestegen dan die van de buurlanden, te corrigeren. De veiligheidsmarge werd dan weer ingebouwd om 
rekening  te houden met  voorspellingsfouten over het  verwachte  verloop  van de nominale  loonkosten 
in de buurlanden en de  indexering  in België. Deze marge bedraagt minimaal 0,5 procentpunt over de 
twee  jaar. Deze veiligheidsmarge heeft enkel een preventieve functie :  indien ze volledig of gedeeltelijk 
ongebruikt blijft, verhoogt ze de volgende maximaal beschikbare marge.

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 1996 waren de opwaartse en neerwaartse voorspellingsfouten 
over de indexering in sommige jaren immers aanzienlijk als gevolg van de volatiele componenten.

u

Ontwikkeling van de Belgische loonkostenhandicap 1, volgens de CRB
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Bron : CRB.
1 In vergelijking met de drie voornaamste buurlanden, gewogen gemiddelde volgens de relatieve omvang van de respectieve bbp’s.
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In de wet wordt bovendien gepreciseerd dat indien de loonkostenhandicap dermate groot zou worden 
dat  hij  volgens  de  op  dat moment  beschikbare  vooruitzichten  niet  binnen  de  twee  jaar  zou  kunnen 
worden weggewerkt, de regering met inachtneming van het advies van de sociale partners, maatregelen 
kan nemen om de competitiviteit te vrijwaren.

Sinds  de  aangepaste wet  berekent  de CRB ook  andere  indicatoren  van de  concurrentiepositie  van de 
Belgische ondernemingen, zoals de absolute loonkostenhandicap, waarbij de productiviteit al dan niet in 
rekening wordt gebracht. Bovendien voorziet de aangepaste wet dat bij de berekening van de maximaal 
beschikbare marge ook rekening moet worden gehouden met een historische loonhandicap (de handicap 
die overblijft na het wegwerken van de loonhandicap die opgebouwd is sinds 1996), via de correctieterm. 
Tot op heden werd er nog geen akkoord bereikt over een methode om de historische loonhandicap te 
berekenen. Hoewel de sociale partners deze andere handicaps tijdens de onderhandelingen niet buiten 
beschouwing kunnen  laten, blijft  het  verschil  in uurloonkostengroei  dat  sinds 1996 werd opgebouwd 
de referentie.

Wanneer de sociale partners overeenstemming bereiken over de maximaal beschikbare marge voor de 
loongroei wordt, alvorens tot sectorale onderhandelingen over te gaan, deze loonnorm in een cao van 
de Nationale Arbeidsraad (NAR) gegoten. Als er geen akkoord wordt bereikt, kan de federale regering 
bij  koninklijk  besluit  de maximaal  beschikbare marge  vaststellen.  In  beide  gevallen  heeft  de maximale 
marge juridische waarde en kunnen overschrijdingen krachtens de aangepaste wet aanleiding geven tot 
een geldboete.

Loonnorm 1, verwachte indexering en werkelijke indexering
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Bronnen : CRB, NBB.
1 Tot 2016 : indicatieve loonnorm voor de brutoloonstijging, exclusief indexering. Vanaf 2017 : bindende maximale marge.
2 2015-2016 : 0,5 % bruto + 0,3 % van de nettoloonsom.
3  Voor 2021-2022, NBB-prognoses van december 2021.
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Als  gevolg  van  de  ontwikkelingen  op  het  vlak  van 
inflatie werden de indexeringscijfers voor België aan-
zienlijk bijgesteld  ten opzichte van de gegevens die 
beschikbaar  waren  bij  de  publicatie  van  het  tech-
nisch  verslag  van de CRB  van  januari  2021, dat  als 
basis  voor  de  onderhandelingen diende. Aangezien 
de  loonmarge  voor 2021-2022  reeds  vastlag  en de 
sectorale  onderhandelin-
gen bijna waren afgerond, 
impliceert deze herziening 
dat  de  ontwikkeling  van 
de  loonkosten  voor  de 
periode mogelijk was  on-
derschat. Uitgaande van een identieke bron voor de 
vier  landen,  namelijk  de  macro-economische  prog-
noses  van  het  Eurosysteem,  die  een  gemeenschap-
pelijk kader gebruiken en alle op 1 december 2021 
werden  afgesloten,  zou  de  cumulatieve  groei  van 
de  loonkosten  tussen  het  begin  van  de  pandemie 
en  eind  2021 minder  uitgesproken  zijn  geweest  in 
België dan in de landen uit de vergelijking. Anderzijds 

wordt de stijging van de  inflatie, onder  invloed van 
de  indexering,  sneller  doorberekend  in  België  dan 
bij  onze  buurlanden, waar  de  ontwikkeling  van  de 
nominale  lonen  het  voorwerp  uitmaakt  van  onder-
handelingen  tussen de  sociale partners. Dat zou de 
concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen 
in  2022  kunnen  aantasten.  Het  is  aan  de  CRB  om 

dit  verlies  aan  concurren-
tievermogen  te  evalueren 
en,  in  toepassing  van  de 
wet  tot  bevordering  van 
de  werkgelegenheid  en 
tot  preventieve  vrijwaring 

van  het  concurrentievermogen,  de  verwachte  ont-
wikkeling  van  de  nominale  lonen  in  de  drie  buur-
landen  te  berekenen  om  te  bepalen  of  de  aldus 
ontstane handicap binnen de twee jaar kan worden 
weggewerkt.  Indien  dat  niet  het  geval  is,  voorziet 
de wet  in overleg met de sociale partners over pas-
sende maatregelen om het concurrentie vermogen te 
herstellen (zie kader 3).

De ontwikkeling van de  
levensduurte komt sneller tot uiting 
in de lonen dan in de buurlanden
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