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6.1 In 2021 bleven de overheidsfinanciën in 
het eurogebied in de ban van corona

Het begrotingsbeleid bleef 
een cruciale rol spelen in de 
ondersteuning van de economie en 
de gezondheidszorg

De overheden in het eurogebied hebben net als in 2020 
hun begrotingsbeleid overvloedig ingezet om de eco-
nomische en sociale gevolgen van de pandemie te be-
perken. Aangezien de ge-
zondheidscrisis nog volop 
woedde en het economisch 
herstel nog niet volledig 
was, was dit een noodza-
kelijke en gepaste reactie. Allereerst zorgde de verdere 
werking van de automatische stabilisatoren, dit zijn de 
lagere belastingontvangsten en hogere werkloosheids-
uitkeringen bij een economische terugval, voor een 
stabiliserend effect op de economie. Daarnaast liepen, 
voornamelijk tijdens de eerste jaarhelft, de discretio-
naire maatregelen door of werden er nieuwe genomen 
om de gezondheidszorg en de gezinnen en onder-
nemingen verder tijdelijk en gericht te ondersteunen. 
Deze werden in toenemende mate gecombineerd met 
herstelmaatregelen, die de totale vraag verder opkrikten 
en het potentieel van de economie moeten versterken.

Het begrotingsbeleid in het eurogebied bleef dan ook 
sterk ondersteunend, hoewel in iets mindere mate 
dan in 2020. Het nominaal financieringssaldo van het 
eurogebied vertoonde in  2021  een tekort van 5,9 % 
bbp. Dit saldo is beter dan dat van het jaar voordien 
maar blijft veel slechter dan het niveau van  2019. 
Het tekort bleef vooral hoog in de landen die al 
vóór de COVID‑19‑crisis een minder gunstig saldo 

hadden. In 2021 verschilde 
het verloop van lidstaat tot 
lidstaat. In een aantal lid-
staten werd nog een ver-
dere verslechtering opge‑

tekend. Dit was onder meer het geval in Nederland en 
Duitsland, die overigens over meer budgettaire ruimte 
beschikten. In de meeste lidstaten, waaronder België, 
verbeterde het saldo evenwel, onder impuls van het 
economisch herstel en de gedeeltelijke afbouw van de 
steun‑ en herstelmaatregelen. België behoorde samen 
met Spanje en Oostenrijk tot de landen met een sterke 
verbetering. In de meeste landen van het eurogebied 
bleven de steun‑ en herstelmaatregelen in  2021  nog 
minstens even omvangrijk als in 2020. Dit was onder 
andere het geval in Frankrijk en Italië waar aanzienlijke 
herstelmaatregelen werden getroffen.

Het begrotingsbeleid in 
het eurogebied bleef in 2021 

sterk ondersteunend 
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Op Europees niveau werd de 
toepassing van de algemene 
ontsnappingsclausule verlengd

Begin maart publiceerde de Europese Commissie (EC) 
een belangrijke mededeling waarin zij de EU‑lidstaten 
algemene aanwijzingen geeft over het begrotings‑
beleid. De focus lag voornamelijk op de verdere toe-
passing van de algemene ontsnappingsclausule en op 
de impact van het Europese herstelplan.

De algemene ontsnappingsclausule, die in maart 2020 
werd geactiveerd, bleef van toepassing in  2021  en 
heeft het begrotingsbeleid van de lidstaten sterk be-
invloed. Deze clausule maakt het immers mogelijk 
om tijdelijk af te wijken van de begrotingsdoelstelling 
op middellange termijn of 
van het traject in de rich-
ting van die doelstelling, 
mits de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën op 
middellange termijn daardoor niet in gevaar komt. 
Dankzij de activering van deze clausule kunnen de lid-
staten een brede begrotingsstimulus uitvoeren. De EC 
gaf begin juni aan dat deze clausule van toepassing 
zou blijven in  2022  en gedeactiveerd zou worden 
vanaf  2023. Deze conclusie is gebaseerd op een al-
gemene evaluatie van de economische toestand op 

basis van kwantitatieve criteria. Meer concreet stelt 
de EC voor om de algemene ontsnappingsclausule 
te deactiveren vanaf het jaar nadat de economische 
activiteit terug het precrisisniveau bereikt in de EU of 
het eurogebied. Op basis van de voorjaarsprognoses 
van 2021 is dit 2023. Deze conclusie werd in novem-
ber bevestigd bij de publicatie van het herfstpakket 
van het Europees semester.

Door de activering van de algemene ontsnappings-
clausule werd de toepassing van de Europese begro-
tingsregels weliswaar versoepeld, maar de procedu-
res van het Stabiliteits‑ en Groeipact bleven gelden, 
waardoor de jaarlijkse cyclus van het begrotingstoe-
zicht bleef doorgaan. De EC was bij de evaluatie van 
de stabiliteitsprogramma’s in juni van mening dat 

ze geen beslissingen kon 
nemen over het opstarten 
van procedures bij buiten-
sporige tekorten wegens 
de blijvende onzekerheid 

door de COVID‑19‑crisis. Verder bleven de land-
specifieke aanbevelingen hoofdzakelijk kwalitatief. 
De EC riep, in tegenstelling tot de aanbevelingen 
van het voorgaande jaar, op een meer gedifferen-
tieerd begrotingsbeleid te voeren. Hierbij werd een 
onderscheid gemaakt tussen landen met een hoge 
schuldgraad (België, Frankrijk, Italië, Griekenland, 

De algemene ontsnappingsclausule 
bleef van toepassing en zou pas 

vanaf 2023 worden gedeactiveerd

Grafiek  6.1

Het overheidstekort bleef hoog in het eurogebied
(financieringssaldi, in % bbp)
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Portugal en Spanje) en de andere. De eerste groep 
landen kreeg de aanbevelingen de middelen van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and 
Resilience Facility – RRF) uit het Europese herstelplan 
te gebruiken voor bijkomende investeringen om het 
herstel te ondersteunen, en tegelijkertijd een voor-
zichtig begrotingsbeleid te voeren. Verder werd die 
landen aanbevolen de groei van de nationaal gefi-
nancierde lopende uitgaven te beperken. In lijn met 
deze aanbevelingen, wees de EC er bij de evaluatie 
van de ontwerpbegrotingen in het najaar op dat 
het voor de landen met een hoge schuld, gezien de 
grote houdbaarheidsproblemen op middellange ter-
mijn vóór de uitbraak van de COVID‑19‑pandemie, 
van belang is om een voorzichtig begrotingsbeleid 
te blijven voeren wanneer ze ondersteunende begro-
tingsmaatregelen uittekenen.

Het Europese herstelplan ging  
van start

In  2021  werd het Next Generation EU‑herstelplan 
(NGEU), waarvoor € 750 miljard (tegen prijzen van 2018) 
werd uitgetrokken, operationeel. De faciliteit voor her-
stel en veerkracht (RRF) is het belangrijkste onderdeel 
van dit plan en vertegenwoordigt ongeveer 90 % van 
dit bedrag. De RRF zal investeringen en hervormingen 

ondersteunen waarbij elk land minstens 37 % van zijn 
enveloppe moet besteden aan de groene transitie en 
20 % aan de digitale transitie. De RRF is samengesteld 
uit leningen en subsidies. De subsidies zullen in het bij-
zonder belangrijke steun bieden aan de minst ontwik-
kelde landen van de EU, en bijgevolg bijdragen aan de 
economische convergentie in de EU. Daarnaast bieden 
ze steun aan een aantal meer ontwikkelde landen die 
zwaar door de coronacrisis werden getroffen, zoals 
Spanje en Italië. De steun aan België bedraagt volgens 
de initiële berekeningen € 5,9 miljard 1, dit is 1,2 % bbp 
gespreid over de periode 2021‑2026.

Om aanspraak te kunnen maken op de RRF‑middelen 
moeten de landen een herstelplan – het zoge-
naamde plan voor herstel en veerkracht (Recovery 
and Resilience Plan – RRP) – indienen waarin ze 
specificeren welke investeringen en hervormingen 
ze beogen. Op  het einde van het jaar hadden alle 
EU‑landen behalve Nederland hun plannen ingediend 
en waren de plannen van 22  landen goedgekeurd. 
In   Kader  6  wordt het plan van België toegelicht. 
De RRF‑middelen worden pas betaald zodra de mijlpa-
len en streefdoelen uit de plannen zijn bereikt.

1 Dit bedrag is voorlopig en zal in juni 2022 worden herzien 
zodra de eerste officiële bbp‑cijfers voor 2021 zijn gepubliceerd. 
Volgens de meest recente ramingen zou het bedrag voor België 
naar beneden worden bijgesteld.

Grafiek  6.2

De RRF-subsidies zullen de economische convergentie in de EU bevorderen 1,2
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Overheidsmaatregelen die worden gefinancierd door 
RRF‑subsidies worden op het niveau van de lidstaat 
als budgettair neutraal geboekt. Overeenkomstig de 
ESR‑methodologie die gebruikt wordt in de nationale 
rekeningen, worden de RRF‑subsidies immers geboekt 
op hetzelfde moment als de uitgaven (of belastingverla-
gingen) die ermee worden gefinancierd, ongeacht wan-
neer het land de subsidies kasmatig ontvangt. Indien de 
kasmatige ontvangst en de uitgave (of belastingverla-
ging) niet gelijktijdig plaatsvinden of niet gelijk zijn, is er 
wel een tijdelijke impact op de schuld. Zo werd tijdens 
het verslagjaar reeds een prefinanciering ten belope 
van 13 % van de maximale subsidies uitbetaald aan 
de landen waarvan het RRP gunstig werd beoordeeld. 
België kreeg zo een bedrag van € 770 miljoen, dat ho-
ger lag dan de uitgaven die tot dan toe waren gedaan, 
met een tijdelijke vermindering van de overheidsschuld 
ten belope van het verschil tot gevolg. Terwijl het 
RRF‑gefinancierde beleid begrotingsneutraal is voor de 
lidstaat, maken de subsidies de begrotingskoers van de 
EU als geheel wel expansiever. Tot slot worden leningen 
die met de RRF aan de lidstaten worden verstrekt, gere-
gistreerd als schulden van de lidstaat.

Om het NGEU‑plan te financieren startte de EC in 
juni een programma op om namens de EU geld 

te ontlenen op de financiële markten. Het is de 
eerste keer dat de EC zo’n groot bedrag (ongeveer 
€  800  miljard in lopende prijzen) op de markten 
ophaalt. Het geleende geld zal worden terugbetaald 
van 2028 tot 2058. Het deel van de RRF dat als over-
drachten wordt uitgekeerd zal worden terugbetaald 
via nieuwe eigen middelen van de EU en, indien 
nodig, door bijdragen van de lidstaten die worden 
berekend op basis van hun bruto nationaal inkomen. 
De RRF‑leningen zullen door de lidstaten aan de EU 
worden terugbetaald.

Tot slot moet voor de volledigheid worden ver-
meld dat de meeste andere maatregelen die in 
2020 op Europese schaal voor het begrotingsbeleid 
werden genomen om de gevolgen van de crisis te 
bestrijden van toepassing bleven of verlengd wer-
den. Voorbeelden daarvan zijn de flexibiliteit van 
de staatssteunregels en de vangnetten die werden 
gecreëerd in de vorm van leningen tegen gunstige 
rentetarieven 1.

1 Voor een gedetailleerd overzicht zie Kader 3 ‘De budgettaire en 
financiële respons van de Europese instellingen op de COVID‑19‑
crisis’ in het NBB Verslag 2020.
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Het Belgische begrotingstekort 
daalde maar bleef historisch hoog

Het Belgisch begrotingstekort nam het afgelopen 
jaar weliswaar af, maar bleef historisch hoog, op 
6,2 % bbp. Zo bleef het begrotingsbeleid sterk on-
dersteunend in een samenleving die nog steeds 
de gevolgen van de coronacrisis ondervindt. De 
verbetering met 2,9  procentpunt ten opzichte van 
vorig jaar is toe te schrijven aan het sterke econo-
mische herstel en de gedeeltelijke afwikkeling van 
de corona steunmaatregelen. Beide factoren kwa-
men tot uiting in een forse daling van de  primaire 
uitgaven –  dit zijn de uitgaven ongerekend de 
rente lasten  – in verhouding tot het bbp, met zo’n 
3,2  procentpunt. Ook de rentelasten droegen bij 
aan de afname van het tekort, voor 0,3 procentpunt 
bbp. De ontvangsten, van hun kant, daalden tijdelijk 
in verhouding tot het bbp. Ondanks het nog steeds 

grote financieringstekort, daalde de schuldgraad tot 
een niveau van 108,6 % bbp, als gevolg van de 
sterke toename van het nominale bbp.

Het begrotingssaldo kan worden opgedeeld in ver-
schillende componenten. Enerzijds is er het noemeref-
fect van de primaire uitgaven, dat het verschil geeft 
tussen de primaire uitgaven in procent van het bbp en 
in procent van het potentiële bbp. Zo toont dit noe-
mereffect de impact van de economische cyclus op de 
uitgavenratio. Als het bbp onder haar potentieel ligt, 
wordt de primaire‑uitgavenratio immers opgedreven 
en verslechtert het saldo. Anderzijds is er de impact 
op het saldo van de tijdelijke discretionaire corona-
maatregelen. Hiertoe worden voor de eenvoud ook 
de ongewone uitgaven voor tijdelijke werkloosheid 
en overbruggingsrecht gerekend, hoewel deze een 
cyclisch karakter hebben. Tot slot zijn er de andere 
factoren die het saldo beïnvloeden.

6.2 De Belgische overheidsfinanciën 
hielden de gezondheidszorg en 
de economie verder in stand

Tabel  6.1

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021 r

Ontvangsten 50,8 51,3 51,4 49,9 50,1 49,4

waarvan :  Fiscale en parafiscale ontvangsten 43,6 44,2 44,2 42,9 43,1 42,6

Primaire uitgaven 50,4 49,7 50,1 49,9 57,2 54,0

Primair saldo 0,3 1,7 1,3 0,1 −7,1 −4,6

Rentelasten 2,7 2,4 2,1 2,0 1,9 1,6

Financieringssaldo −2,4 −0,7 −0,8 −1,9 −9,1 −6,2

Overheidsschuld 105,0 102,0 99,9 97,7 112,8 108,6

Bronnen : INR, NBB.
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De economische heropleving in 2021 zorgde via het 
noemereffect van de primaire uitgaven voor een 
verbetering van het begrotingssaldo met ongeveer 
2,5 procentpunt bbp. Het bbp, dat in 2020 sterk on-
der zijn potentieel was teruggevallen, herstelde zich 
immers in belangrijke mate.

De daling van het tekort werd ook in de hand gewerkt 
door de afname van de tijdelijke coronasteunmaat-
regelen. De budgettaire 
kost van de steunmaat-
regelen daalde in  2021 
met 1,7 procentpunt bbp, 
maar bleef met 2,7 % bbp 
nog steeds aanzienlijk. Zo konden werknemers en 
zelfstandigen nog steeds een beroep doen op respec-
tievelijk het stelsel van tijdelijke werkloosheid en het 
overbruggingsrecht, konden bedrijven nog rekenen 
op verschillende steunmaatregelen zoals regionale 
premies en bleven de noodzakelijke uitgaven om de 
gezondheidscrisis op te vangen hoog.

De andere elementen hadden –  algemeen be-
schouwd  – een negatievere impact op het financie-
ringssaldo dan in  2020. De overstromingen in de 
zomer van 2021 noopten de verschillende overheden, 
in het bijzonder de Waalse, tot uitzonderlijke tijde-
lijke uitgaven. Verder ontplooiden vooral de regionale 
overheden omvangrijke herstelplannen om het eco-
nomisch herstel na corona te bevorderen. Daarnaast 
traden een aantal structurele maatregelen in werking, 

die de uitgaven gedurende 
de komende jaren gestaag 
zullen opdrijven, zoals ver-
hogingen van loonsubsi-
dies in de zorgsector en 

van de minimale sociale uitkeringen waartoe de fede-
rale regering had besloten.

De rentelasten, tot slot, ondervonden geen druk van 
de financiële markten. De bijkomende en te hernieu-
wen schuld kon nog steeds kosteloos, en dus een stuk 
goedkoper dan in het verleden, worden gefinancierd. 

De verbetering van het saldo 
was vooral te danken aan de 

economische heropleving

Grafiek  6.3

Het begrotingstekort bleef hoog ondanks de economische heropleving, en blijft het hoogst op 
federaal niveau
(financieringssaldo van de overheid, in % bbp)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Het noemereffect van de primaire uitgaven wordt berekend als het verschil tussen de primaire uitgaven in procent van het bbp en de 

primaire uitgaven in procent van het potentiële bbp.
2 De tijdelijke COVID‑19‑maatregelen omvatten ook de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht.
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De voortzetting van de aankopen van overheidspapier 
door het Eurosysteem hielp de rente drukken.

Het bestendige expansieve begrotingsbeleid in  2021 
was noodzakelijk om de aanhoudende gevolgen van 
de pandemie op te vangen. Naarmate de economi-
sche activiteit verder richting haar potentiële niveau 
klimt, moeten de steunmaatregelen echter voldoende 
snel worden afgebouwd en dringt een structurele ge-
zondmaking van de Belgische overheidsfinanciën zich 
op (zie paragraaf 7.4).

De verbetering van het saldo vond 
vooral plaats op federaal niveau

Zowel het tekort van de federale overheid en soci-
ale zekerheid als dat van de gemeenschappen en 
gewesten daalde, maar bleef hoog. Met 4,3 % bbp 
bleef het tekort op federaal niveau aanzienlijk hoger 
dan dat in de gemeenschappen en gewesten, die 
1,9 % bbp in het rood noteerden. De federale over-
heid en de sociale zekerheid lieten wel een sterkere 
verbetering optekenen, met 2,4  procentpunt. Dit 
komt omdat dit beleidsniveau het gros van de au-
tomatische stabilisatoren omvat en dus meer profijt 
trok uit de economische heropleving. Op regionaal 
niveau beperkten de bijkomende uitgaven voor het 
economisch herstel en die als gevolg van de over-
stromingen de verbetering van het tekort. De lokale 
overheid, tot slot, liet een evenwicht optekenen. De 
bijkomende uitgaven als gevolg van de coronacrisis 
en de overstromingen werden immers in grote mate 
gecompenseerd door overdrachten van de gewesten 
en de federale overheid.
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De overheden hebben opnieuw tijdelijke steunmaat-
regelen genomen of verlengd om de gevolgen van 
de gezondheidscrisis te milderen. Het bedrag ervan 
was weliswaar aanzienlijk, maar minder hoog in 2021 
dan in  2020. Het wordt geraamd op €  13,9  miljard 
in 2021, tegen ongeveer € 20,4 miljard in 2020.

In  2021  werd een groot deel van de maatregelen 
verlengd of ingevoerd in de eerste helft van het jaar. 

In de daaropvolgende maanden werden ze geleidelijk 
afgebouwd naarmate de gezondheidssituatie verbe-
terde en het herstel opleefde in alle sectoren van de 
economie. Sommige specifieke bedrijfstakken die een 
reeks grotere beperkingen het hoofd moesten bieden, 
werden langer en meer ondersteund. Als gevolg van 
de verslechterende gezondheidssituatie aan het eind 
van het jaar werden een aantal steunmaatregelen 
opnieuw geactiveerd.

6.3 De steunmaatregelen in reactie op de 
crisis werden geleidelijk afgebouwd

Tabel  6.2

Hoewel de tijdelijke steunmaatregelen 1 om de gevolgen van de crisis te milderen zijn afgenomen 
in vergelijking met 2020, bleven ze aanzienlijk
(impact op het financieringssaldo van de overheid ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

Federale  
overheid en  

sociale zekerheid

Gemeenschappen  
en gewesten

Totaal 2 p.m. 
In % bbp

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Beheer van de gezondheidscrisis 3,1 3,9 0,8 1,1 3,9 4,9 0,8 1,1

Inkomenssteun aan gezinnen 5,2 8,4 0,0 0,4 5,2 8,7 1,0 1,9

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid 1,9 3,9 0,0 0,0 1,9 3,9 0,4 0,8

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen 2,1 3,3 0,0 0,0 2,1 3,3 0,4 0,7

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

Steun aan ondernemingen 2,4 2,6 2,4 4,2 4,8 6,8 0,9 1,5

Premies bij gedwongen sluiting  
of sterke omzetdaling 0,3 0,7 1,9 2,7 2,3 3,4 0,5 0,7

Solvabiliteitsversterkende  
belastingmaatregelen 0,4 0,7 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 0,1

Steun aan specifieke bedrijfstakken  
en overige 1,7 1,3 0,4 1,5 2,1 2,8 0,4 0,6

Totaal 10,7 14,8 3,2 5,7 13,9 20,4 2,7 4,5

p.m. In % bbp 2,1 3,2 0,6 1,2 2,7 4,5

Bronnen : FOD BOSA, FOD WASO, FOD Financiën, FPB, gemeenschappen en gewesten, NBB.
1 Ongerekend de structurele maatregelen die bedoeld zijn om bijvoorbeeld de gezondheidszorg bijkomend te financieren en het geheel van 

de herstelplannen.
2 Exclusief de maatregelen van de lokale overheden. Sommige gemeenten hebben besloten de betaling van de lokale bedrijfsbelastingen 

te schrappen, te verlagen of uit te stellen (op de terrassen van de horecazaken, op de toeristische overnachtingen, enzovoort) en / of 
cadeaucheques en andere premies toe te kennen.
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De federale overheid, met inbegrip van de sociale 
zekerheid, nam nog steeds het grootste deel van de 
uitgaven om de gezondheidscrisis te beheersen op 
zich, al speelden de gemeenschappen en gewesten 
ook een belangrijke rol bij de contactopsporing, het 
testen en het opzetten van vaccinatiecentra.

De federale overheid nam 
ook de koopkrachtonder-
steuning van de gezinnen 
op zich. In  2021  konden 
werknemers nog het hele 
jaar gebruikmaken van re-
gelingen voor tijdelijke werkloosheid en zelfstandigen 
van het overbruggingsrecht. De begrotingskosten van 
die twee mechanismen namen sterk af in  2021, al 
was de daling van het overbrugginsrecht minder uit-
gesproken. Eind  2020 werd immers besloten tot de 
uitkering van een dubbel overbruggingsrecht aan de 
zelfstandigen bij gedwongen onderbreking. Daarnaast 
werd in 2021 ook meer specifieke steun verleend aan 

kwetsbare gezinnen, in dezelfde omvang als in 2020. 
Zo bleef de degressiviteit van de werkloosheidsuit-
keringen bevroren en bleven bepaalde sociale uitke-
ringen (de maandelijkse premie voor leefloners, de 
inkomensgarantie voor ouderen of de invaliditeitsuit-
keringen) en de vergoedingen voor arbeidsongeschikt-

heid opwaarts bijgesteld. 
Eind 2020 werd ook beslo-
ten het sociale tarief voor 
energie uit te breiden. Dat 
trad in 2021 in werking.

In  2021  kwam de steun 
aan de ondernemingen van zowel de federale over-
heid als van de verschillende gewesten. In vergelijking 
met 2020 nam de steun van de gemeenschappen en 
gewesten aan de ondernemingen en zelfstandigen 
met bijna de helft af, terwijl de steun van de federale 
overheid dicht bij het geraamde niveau uit 2020 bleef. 
Deze discretionaire steunmaatregelen beliepen in to-
taal € 4,8 miljard in 2021.

Tijdelijke en gerichte steun bleef 
nodig om de zwaar getroffen 
ondernemingen en gezinnen 

door de crisis te helpen
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In overeenstemming met de maatregelen die in 2020 
werden genomen, kenden de drie gewesten op-
nieuw premies toe om de ondernemingen te steu-
nen die in  2021  nog steeds een aanzienlijk lagere 
omzet boekten dan vóór de gezondheidscrisis of 
die gedurende een deel van het jaar de deuren 
moesten sluiten. De meeste van deze gewestelijke 
premies werden in de zomer of in het begin van 
de herfst van  2021  stopgezet. Sommige daarvan 
waren forfaitaire bedragen en niet systematisch even-
redig met de verliezen als gevolg van COVID‑19  of 
met de vaste kosten van de ondernemingen. De 
federale overheid stelde de premies en de steun die 
de verschillende gewesten naar aanleiding van de 
COVID‑19‑crisis toekenden overigens nog steeds vrij 
van belastingheffing. Bovendien komen verschillende 
belastingmaatregelen waartoe in de loop van  2020 
werd besloten met enige vertraging tot uiting in de 
begroting. Voorbeelden daarvan zijn de aftrek van 
de in  2020 geleden verliezen van het bedrijfsresul-
taat van 2019 in de vennootschapsbelasting (‘carry‑
backward’‑stelsel), de wederopbouwreserve en de 
investeringsaftrek.

Tot slot ontvingen bepaalde bedrijfstakken die bij-
zonder zwaar werden getroffen door de gezond-
heidsmaatregelen ook specifieke steun. Zo werd 
nog steeds steun verleend aan de sectoren toerisme, 

cultuur en evenementen en aan de horeca. Net zoals 
in 2020, toen een soortgelijke maatregel werd geno-
men, werd voor die bedrijfstakken het btw‑tarief op 
restaurantdiensten en op de verkoop van dranken tij-
delijk verlaagd. In ruimer verband schold de federale 
overheid de werkgeversbijdrage voor de jaarlijkse va-
kantie kwijt voor werkgevers die hun toevlucht had-
den genomen tot tijdelijke werkloosheid. Er werden 
ook verlagingen van de socialezekerheidsbijdragen 
toegekend om werkgevers aan te moedigen niet 
langer gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid 
en hun personeel zo snel mogelijk opnieuw aan het 
werk te zetten. Om ondernemers in de bouwsector te 
ondersteunen, werd het btw‑tarief voor de sloop van 
gebouwen en de heropbouw van woningen verlaagd 
tot 6 % tot eind 2022. Ten slotte ontving de NMBS 
nieuwe steun ter compensatie van de verliezen als 
gevolg van het afgenomen treingebruik.

De steunmaatregelen moeten geleidelijk worden ver-
vangen door structurele beleidsmaatregelen om de 
transitie naar een levensvatbare economische bedrij-
vigheid voort te zetten. Steunmaatregelen zijn het 
doeltreffendst wanneer ze tijdig worden ingevoerd, 
beperkt zijn in de tijd en gericht zijn op de gezinnen 
en ondernemingen die ze daadwerkelijk nodig heb-
ben. Ze moeten echter worden ingetrokken zodra de 
economie tekenen van voldoende herstel vertoont.
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De primaire uitgaven en de ontvangsten werden ook 
beïnvloed door een reeks andere factoren dan de 
tijdelijke coronamaatregelen. Worden deze laatste 
buiten beschouwing gelaten, dan kan een groei van 
de primaire uitgaven worden vastgesteld die over 
de voorbije twee jaar gezamenlijk beschouwd in de 
lijn ligt van deze van het nominale potentiële bbp. 
De ontvangsten, van hun kant, waarvoor de corona-
maatregelen een geringe rol speelden, herstelden net 
als de economische activiteit krachtig in vergelijking 
met 2020. Ze bleven niettemin nog een eind verwij-
derd van de trend die het nominale potentiële bbp 
volgt.

Bijgevolg droegen de andere factoren dan de tijdelijke 
coronamaatregelen en het economisch herstel bij aan 
een verslechtering van het begrotingssaldo.

De primaire uitgaven worden 
onder andere bepaald door 
de herstelplannen en de 
overstromingen

Om een getrouw beeld te krijgen van de impact 
van andere factoren op het verloop van de primaire 
uitgaven in 2021, is het nuttig deze te zuiveren van 

6.4 Ook andere factoren bepaalden 
het verloop van de primaire 
uitgaven en de ontvangsten

Grafiek  6.4

Zonder de tijdelijke coronamaatregelen groeiden de primaire uitgaven ongeveer even snel als het 
nominale potentiële bbp, terwijl het herstel van de ontvangsten sterk maar niet volledig was
(in € miljard)

2016 2017 2018 2019 2020
210

220

230

240

250

260

270

280

2016 2017 2018 2019 2020
210

220

230

240

250

260

270

280

2021 r

Primaire uitgaven

2021 r

Ontvangsten

Totaal Ongerekend tijdelijke COVID-19-maatregelen Nominaal potentieel bbp

  
Bronnen : INR, NBB.
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de tijdelijke coronamaatregelen, en ze uit te druk-
ken in procenten van het potentiële bbp. Bovendien 
is het zinvol om de nominale primaire uitgaven die 
automatisch worden geïndexeerd (de lonen van het 
overheidspersoneel en de sociale uitkeringen) te cor-
rigeren voor het verschil tussen het verloop van de 
bbp‑deflator en hun indexering op basis van de ge-
zondheidsindex. In 2021 liep deze indexering immers 
sterk achter op de inflatie gemeten aan de hand van 
de bbp‑deflator, wat de uitgavenratio tijdelijk drukte. 
Na deze correcties namen de primaire uitgaven toe 
van 49,7 procent van het potentiële bbp in 2020 tot 
51,5 % van het potentiële bbp in 2021. Verschillende 
tijdelijke en structurele factoren lagen hieraan ten 
grondslag.

De pandemie heeft onder meer geleid tot diverse 
structurele sociale akkoorden in de zorgsector op fe-
deraal en op gemeenschaps‑ en gewestniveau. Deze 
akkoorden traden in de loop van het verslagjaar 
in werking en hebben tot doel het loon te verho-
gen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren van 
het personeel in ziekenhuizen, rusthuizen en andere 
zorginstellingen. In de overheidsrekeningen komen 

deze opwaarderingen tot uiting in subsidies van de 
federale overheid en de deelgebieden aan de instel-
lingen die onder hun respectieve bevoegdheid vallen. 
Tellen we daar de herfinanciering van de geestelijke 
gezondheidszorg bij op, die sinds dit jaar volledig 
operationeel is, dan zullen al deze maatregelen op 
kruissnelheid in totaal € 1,5 miljard bedragen.

Ook in de loonkosten in de overheidssector te-
kent de weerslag van de gezondheidscrisis zich af. 
In  2021  kende het onderwijs een ongewone werk-
gelegenheidstoename, deels door de noodzaak om 
personeel met ziekteverlof of in quarantaine te ver-
vangen, maar ook door aanwervingen om leerlingen 
educatieve en psychosociale ondersteuning te bieden.

Het jaar 2021 was het eerste waarin een reeks struc-
turele maatregelen uit het federale regeerakkoord ten 
uitvoer werd gelegd. Een voorbeeld daarvan is de ge-
leidelijke verhoging tot 2024 van vele sociale minima 
(pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, soci-
ale bijstand). Die structurele maatregel staat los van 
de tijdelijke maandelijkse premie voor bepaalde uit-
keringstrekkers in het kader van de COVID‑19‑steun.

Tabel  6.3

Verloop van de voornaamste categorieën van primaire uitgaven 1

(in % van het potentieel bbp)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 r

Bezoldigingen 12,4 12,4 12,4 12,3 12,4 12,4

Aankopen van goederen en diensten 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1

Sociale uitkeringen 24,6 24,5 24,6 24,6 26,3 26,4

Pensioenen 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,7

Gezondheidszorg 6,6 6,6 6,7 6,7 6,6 7,0

Ziekte en invaliditeit 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2

Werkloosheid 2 1,3 1,2 1,1 1,0 2,6 1,9

Overige 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Subsidies aan ondernemingen 3,7 3,6 3,7 3,8 4,6 4,3

Lopende overdrachten 2,2 1,8 2,0 2,0 2,8 2,7

Bruto‑investeringen in vaste activa 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,8

Overige kapitaaluitgaven 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2

Totaal 50,2 49,5 50,2 50,2 53,6 53,9

p.m. Totaal zonder tijdelijke COVID‑19‑maatregelen 50,2 49,5 50,2 50,2 49,7 51,5

Bronnen : INR, NBB.
1 In 2021 worden de primaire uitgaven gecorrigeerd voor het uitzonderlijke verschil tussen de ontwikkeling van de bbp‑deflator en die van 

de automatische indexering van de lonen in de overheidssector en de sociale uitkeringen.
2 Met inbegrip van de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht.
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De overstromingen die ons land in juli troffen, hadden 
een uiteenlopende impact op de overheidsfinanciën 
van de verschillende deelsectoren. De federale over-
heid verleende noodhulp via de civiele bescherming 
en defensie. Er werden ook federale middelen vrij-
gemaakt om de OCMW’s en het Rode Kruis bij te 
staan. Het grootste deel van de begrotingskosten van 
deze ramp wordt evenwel gedragen door het Waalse 
Gewest : natuurrampen vallen onder de bevoegd-
heid van de gewesten en 
in dit geval leed Wallonië 
het grootste deel van de 
schade. Aangezien de tus-
senkomst van de verzeke-
ringsondernemingen beperkt is tot een maximum, 
kondigden de Waalse autoriteiten aan dat ze het 
saldo van de geraamde schade zouden dekken om 
de verzekerde slachtoffers volledig te vergoeden. Er is 
ook een aanzienlijke, zij het gedeeltelijke, vergoeding 
van de overheid voor slachtoffers die niet door een 
verzekering worden gedekt. Beide publieke vergoe-
dingen, die op zo’n € 1,5 miljard voor 2021 alleen al 
worden geraamd, nemen de vorm aan van kapitaal-
overdrachten aan de gezinnen en ondernemingen. 

Het door het gewest gedragen maar door de verze-
keraars voorgefinancierde deel dat op €  1,1  miljard 
wordt geraamd wordt bijgevolg beschouwd als een 
overheidsuitgave overeenkomstig de Europese boek-
houdregels. Bovenop die schadeloosstellingen komen 
voornamelijk uitgaven voor de wederopbouw van de 
openbare infrastructuur, die wellicht over verschil-
lende jaren zullen worden gespreid.

Het afgelopen jaar werd 
ook het Nationaal plan 
voor herstel en veerkracht 
gelanceerd, dat een groot 
aantal herstelprojecten 

bundelt die op korte en middellange termijn zullen 
worden uitgevoerd en die overheidsinvesteringen en 
andere kapitaaluitgaven van de federale overheid en 
de deelgebieden vergen (zie Kader  6). Aangezien 
deze uitgaven worden gefinancierd met Europese 
subsidies, hebben ze geen rechtstreekse gevolgen 
voor de begroting van de lidstaten. Niettemin zullen 
ze bijdragen tot de investeringsquote van de overheid, 
die de federale regering wil optrekken tot 3,5 % van 
het bbp in 2024 en tot 4 % van het bbp tegen 2030.

De wederopbouw van de vernielde 
infrastructuur als gevolg van de 
overstromingen zal jaren duren
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In  2021  vertegenwoordigden de investeringen van 
alle overheden in België 2,8 % van het potentiële 
bbp. Deze investeringen worden opgedreven door de 
uitvoering van verschillende herstelplannen, zowel op 
federaal niveau als op het 
niveau van de gemeen-
schappen en gewesten, 
waarvan de omvang ver-
der reikt dan het kader van 
het nationale plan dat aan de Europese autoriteiten 
is voorgelegd. Het budget voor al deze plannen, die 
‘federaal herstel‑ en investeringsplan’, ‘Vlaamse veer-
kracht’ en ‘Plan de relance de la Wallonie’ enzovoort 
werden genoemd, bedraagt in het totaal ongeveer 
€  16  miljard, waarvan €  5,9  miljard wordt gefinan-
cierd door Europa en de rest door de betrokken deel-
gebieden moet worden gedragen. Het netto‑effect 
van deze plannen op de overheidsfinanciën moet nog 
worden bepaald, aangezien ze wellicht projecten om-
vatten die al op de agenda stonden en ook in normale 
tijden zouden zijn uitgevoerd.

Het grootste deel van de hersteluitgaven wordt geacht 
te zullen worden ingezet vóór het einde van de re-
geerperiode in 2024. Dit tijdschema lijkt op zijn minst 
optimistisch, gezien de gebruikelijke vertragingen bij 

de bouwwerkzaamheden, 
een probleem dat nog 
wordt verergerd door het 
tekort aan arbeidskrachten 
en materialen waarmee de 

bouwsector momenteel te kampen heeft. De bedra-
gen die in  2021  daadwerkelijk werden aangewend, 
zijn overigens lager dan de oorspronkelijk geplande 
bedragen. In ieder geval zal het succes van deze 
programma’s niet worden afgemeten aan het aantal 
geselecteerde projecten, noch aan de geïnvesteerde 
middelen. Het welslagen van de herstelplannen zal 
in wezen afhangen van de relevantie van de gekozen 
projecten (selectiviteit en coherentie tussen de plan-
nen, coördinatie tussen de deelgebieden), de doeltref-
fendheid in de uitvoering ervan, het vermogen om 
bedrijfsinvesteringen te stimuleren, enzovoort.

Het succes van de herstelplannen zal 
worden afgemeten aan de kwaliteit 

van de investeringen en hervormingen

Het Nationaal plan voor herstel en veerkracht 1

België heeft op 30 april 2021 zijn ‘Recovery and Resilience Plan’, ook wel het Nationaal plan voor herstel 
en veerkracht genoemd, ingediend. Het plan is opgesteld op basis van de veronderstelling dat België 
€ 5,9 miljard (1,2 % bbp) aan subsidies zal ontvangen over de periode 2021‑2026. België heeft geen 
aanvraag ingediend voor de leningen van het RRF.

Het Nationaal plan voor herstel en veerkracht van België geeft een overzicht van de investeringen en 
van de hervormingen die dankzij de te ontvangen subsidies kunnen worden gepland. De verdeling van 
de subsidies tussen de overheden is het resultaat van een politieke overeenkomst in het overlegcomité. 
In  overeenstemming hiermee zal het grootste deel worden besteed door de Vlaamse Gemeenschap 
(38 %), gevolgd door het Waalse Gewest (25 %) en de Federale Staat (21 %).

Het plan wil de overgang van België naar een duurzamere, structureel sterkere en inclusievere economie 
versnellen en tegelijk de sociale, economische en klimaatgerelateerde ambities blijven versterken. Het 
ondersteunt ook de doelstelling om de overheidsinvesteringen te verhogen en is gestructureerd rond 
zes strategische assen die betrekking hebben op de belangrijkste uitdagingen waarmee België wordt 
geconfronteerd. Samen vertegenwoordigen de drie grootste assen – Klimaat, duurzaamheid en innovatie, 

KADER 6

u

1 Voor meer details zie Bisciari P., W. Gelade en W. Melyn (2021), ‘Investment and reform in Germany, France, Italy, Spain and 
Belgium’s National Recovery and Resilience Plans’, NBB, Economic Review, december.
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De overheidsontvangsten keren 
geleidelijk terug naar hun niveau 
van vóór de crisis

Nadat de overheidsontvangsten in  2020 sterk wa-
ren gedaald, en daardoor een belangrijke rol als 
automatische schokdemper van de economie had-
den gespeeld, veerden ze in 2021 op samen met de 
economische activiteit. Niettemin was hun herstel niet 
volledig, net als dat van de economische activiteit die 
nog beneden haar potentieel bleef.

Bovendien daalden de ontvangsten in  2021  in ver-
houding tot de economische activiteit, met 0,7  pro-
centpunt. Deze tijdelijke ontkoppeling is volledig toe 
te schrijven aan de relatief gematigde groei van de 
heffingen op inkomens uit arbeid en vervangingsinko-
mens. Deze is enerzijds het gevolg van de uitgevlakte 
stijging van arbeidsinkomens in  2020 en  2021. De 
daling van de arbeidsinkomens in 2020 was namelijk 
minder uitgesproken dan die van het bbp. Daarnaast 
nam de belastingbasis toen toe door het massale 
gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid 

Mobiliteit en Economie van de toekomst en productiviteit – meer dan 80 % van de totale geplande 
bestedingen.

Van de investeringsplannen gaan de meeste middelen naar de renovatie van overheidsgebouwen, de 
verbetering van de fietsinfrastructuur, de digitale transformatie van de overheden en het onderwijs en 
de versterking van onderzoek en ontwikkeling. Om de EU‑middelen te ontvangen moeten de overheden 
onder andere een aantal ambitieuze hervormingen uitvoeren, waaronder een hervorming van de 
pensioenen en van het einde van de loopbaan, het stimuleren van uitstootvrij transport en spending 
reviews. De invulling van deze hervormingen is evenwel vaak weinig concreet. Het plan is duidelijk gericht 
op de eerste vier jaar. Tijdens deze periode zou meer dan 80 % van de totaal beschikbare subsidies 
worden uitgegeven.

De Europese Commissie heeft op 23  juni het Plan voor herstel en veerkracht van België goedgekeurd. 
Dit werd geformaliseerd in een besluit van de Ecofin‑Raad op 13 juli.

Het Belgische Plan voor herstel en veerkracht is gestructureerd rond zes strategische assen
(in € miljard)

Strategische assen Geplande uitgaven

Totaal Federaal Gemeenschappen  
en gewesten

1.  Klimaat, duurzaamheid en innovatie 2,0 0,3 1,8

2.  Digitale transformatie 0,8 0,4 0,4

3.  Mobiliteit 1,3 0,4 0,9

4.  Sociaal en samenleven 0,8 0,0 0,8

5.  Economie van de toekomst en productiviteit 1,0 0,1 0,9

6.  Overheidsfinanciën 0,0 0,0 0,0

Totaal 5,9 1,2 4,7

Bron : Belgisch nationaal plan voor herstel en veerkracht, NBB.
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voor werknemers en het overbruggingsrecht voor 
zelfstandigen. De keerzijde hiervan was dat de toe-
name van de loonmassa en de vervangingsinkomens 
in  2021  onder de bbp‑groei bleef. Anderzijds werd 
de ontkoppeling nog versterkt in  2021  doordat de 
indexering van de lonen achterliep op de groei van de 
prijscomponent van het bbp. Die tijdelijke achterstand 
zal naar verwachting de komende jaren worden in-
gehaald. De progressiviteit van de personenbelasting 
zorgt ervoor dat de inkomsten uit de personenbelas-
ting nog licht toenamen ten opzichte van het basis-
jaar 2019. De sociale bijdragen daalden daarentegen 
met 0,2 procentpunt bbp ten opzichte van het niveau 
van vóór de coronacrisis.

Terwijl de lonen een relatief uitgevlakt verloop kenden, 
waren de winsten van de bedrijven de voorbije twee 
jaar volatieler dan het bbp. De sterke toename van 
de vraag naar producten en diensten in  2021  ging 

gepaard met een relatief sterke heropleving van de 
bedrijfswinsten. De inkomsten uit de vennootschaps-
belasting namen daardoor toe met 0,2  procentpunt 
bbp en normaliseerden zo in verhouding tot het bbp. 
Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit btw, die ook 
profijt trokken uit de gestegen vraag. De accijnzen 
bleven in verhouding tot het bbp nagenoeg stabiel. 
Ze  werden opgedreven door de verhoging van de 
accijnzen op tabak, maar tegelijkertijd kwam de groei 
van de belastingbasis van accijnzen een stuk lager 
uit dan de nominale bbp‑groei. Dit komt omdat de 
 accijnzen gelinkt zijn aan de volumestijging van de 
consumptie, terwijl het nominale bbp in  2021  ook 
sterk werd opgedreven door de prijscomponent.

De heffingen op de overige inkomens en op het 
vermogen namen toe met 0,1  procentpunt door 
de invoering van een solidariteitsbijdrage op effec-
tenrekeningen. Deze nieuwe bijdrage vervangt de 

Tabel  6.4

Overheidsontvangsten 1

(in % bbp)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 r

Fiscale en parafiscale ontvangsten 43,6 44,2 44,2 42,9 43,1 42,6

Heffingen die in hoofdzaak van toepassing 
zijn op de inkomens uit arbeid 24,7 24,7 24,5 23,9 24,9 23,9

Personenbelasting 2 10,9 11,0 10,9 10,4 11,0 10,6

Sociale bijdragen 3 13,8 13,7 13,6 13,5 13,9 13,2

Belastingen op de vennootschapswinsten 4 3,4 4,1 4,3 3,7 3,3 3,5

Heffingen op de overige inkomens en 
op het vermogen 5 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 4.0

Belastingen op goederen en diensten 11,5 11,4 11,5 11,4 11,1 11,3

waarvan :

Btw 6,7 6,7 6,8 6,6 6,4 6,6

Accijnzen 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5

Niet‑fiscale en parafiscale ontvangsten 6 7,1 7,2 7,1 7,0 7,1 6,8

Totale ontvangsten 50,8 51,3 51,4 49,9 50,1 49,4

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

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

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

geproduceerde goederen en diensten, met inbegrip van de vergoedingen van de door de Staat verleende waarborgen op de interbancaire 
leningen.
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vorige effectentaks die door het Grondwettelijk Hof 
werd vernietigd. Concreet betreft het een heffing 
van 0,15 procent op effectenrekeningen waarvan de 
gemiddelde waarde gedurende een referentieperiode 
meer dan € 1 miljoen bedraagt.

De niet‑fiscale en niet‑parafiscale ontvangsten, ten 
slotte, daalden met 0,2  procentpunt bbp, voorna-
melijk als gevolg van het noemereffect. De reeds 
hierboven vermelde stijging van de bbp‑deflator bleek 
in 2021 immers een stuk groter te zijn dan de toename 
van de consumptieprijzen, die mee het verloop van de 

verkopen bepalen. Verder droogden de middelen uit 
de pensioenfondsen die sinds begin jaren  2000  wa-
ren overgenomen, en waarvan dat van Belgacom ver-
uit het grootst is, stilaan op. Deze fondsen financier-
den de pensioenen van de betreffende werknemers, 
die door de overheid worden uitbetaald, waardoor 
de impact op het begrotingssaldo neutraal was. Deze 
budgetneutraliteit verdwijnt aangezien de betaling 
van de pensioenen blijft doorlopen. De subsidies ter 
financiering van de NGEU‑uitgaven in  2021  hadden 
een positieve impact op de niet‑fiscale ontvangsten, 
ten belope van ongeveer 0,1 % bbp.
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De daling van de schuldgraad is 
slechts tijdelijk en is het gevolg van 
de oplevende economische groei

Eind  2021  bedroeg de schuldgraad van de Belgische 
overheid 108,6 % van het bbp. De overheidsschuld 
daalde bijgevolg met 4,2 procentpunten in vergelijking 
met het voorgaande jaar, toen er als gevolg van de crisis 

een uitzonderlijke stijging werd opgetekend. Het  ni-
veau blijft evenwel hoog : 10,9  procentpunten hoger 
dan eind 2019 en bijna 12 procentpunten hoger dan 
het gemiddelde van het eurogebied (zie hoofdstuk 7).

De daling in  2021  is grotendeels toe te schrijven 
aan de sterke groei van het nominale bbp als gevolg 
van de terugkeer naar een normale economische 

6.5 Overheidsschuld en rentelasten

Grafiek  6.5

De schuldgraad had baat bij de oplevende economische groei
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Bronnen : INR, NBB.
1 Verschil tussen de impliciete rente op de schuld en de nominale bbp‑groei, vermenigvuldigd met de verhouding tussen de schuld aan het 

einde van het voorgaande jaar en het bbp van de beschouwde periode.
2 Verhouding tussen de rentelasten van het lopende jaar en de schuld aan het einde van het voorgaande jaar.
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bedrijvigheid. Dit tijdelijke effect had een zeer gun-
stige invloed op de noemer van de schuldquote. 
Het droeg er ook sterk toe bij dat de groei hoger uit-
kwam dan de impliciete rente op de overheidsschuld. 
Dit verschil, dat verder wordt versterkt door de histo-
risch laag blijvende rente, is momenteel de endogene 
determinant die een neerwaartse impact op de dyna-
miek van de schuldgraad uitoefent. Omgekeerd had 
het primaire saldo, dat een aanzienlijk tekort vertoont, 
een opwaarts effect op de overheidsschuld.

De exogene factoren, die wel de schuld beïnvloeden 
maar niet het financieringssaldo, deden de schuld met 
0,5 procentpunt toenemen. Zo hadden sommige eco-
nomische steunmaatregelen die naar aanleiding van de 
COVID‑19‑crisis werden genomen, een opwaartse in-
vloed op de schuldgraad. Het betreft meer specifiek de 
leningen van de overheid en de deelnemingen in parti-
culiere ondernemingen en de afschaffing van het zoge-
naamde decembervoorschot op de bedrijfsvoorheffing 
op de lonen. Volgens de ESR‑methodologie die in de 
nationale rekeningen wordt gebruikt, heeft dit uitstel 
van betaling geen gevolgen voor het begrotingssaldo 
van het jaar. Boekhoudkundig worden de uitgestelde 
ontvangsten immers toegerekend aan het jaar van de 
economische activiteit waaruit ze voortvloeien. Dat be-
tekent echter dat de overheid aan het eind van het jaar 
meer moet lenen en dat de schuld dus tijdelijk hoger is.

Ook de leningen die het Vlaamse Gewest in het kader 
van het socialehuisvestingsbeleid toekent, deden de 
schuld toenemen.

Andere exogene factoren hebben de bovengenoem-
de opwaartse effecten evenwel gedeeltelijk geneu-
traliseerd. Zo had de voorfinanciering van Europese 
subsidies voor België, in het kader van de NGEU en 
de Brexit Adjustment Reserve (BAR), een neerwaarts 
effect op de schuld. Het gedeelte van de ontvangen 
voorfinancieringen dat niet wordt besteed aan pro-
jecten die in 2021 werden uitgevoerd, wordt niet in 
het saldo geboekt, maar het vermindert wel de te fi-
nancieren schuld. Dat effect is slechts tijdelijk. Het zal 
in de daaropvolgende jaren worden geneutraliseerd 
naarmate de gefinancierde projecten vorderen.

Een andere exogene factor die de schuld tijdelijk 
deed dalen heeft te maken met de schadevergoedin-
gen aan de slachtoffers van de overstromingen, die 
gedragen worden door het Waals gewest. Hoewel 
tegen het einde van het jaar slechts een deel van 
deze vergoedingen effectief werd uitbetaald aan de 
begunstigden, wordt het totale geraamde bedrag aan 
schadevergoedingen reeds geboekt in het begrotings-
saldo van 2021. Het verschil tussen beiden moest in 
dat jaar niet geleend worden en verlaagde bijgevolg 
tijdelijk de schuld.
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De exogene factor die het meest tot de vermindering 
van de schuld bijdroeg, is de boekhoudkundige cor-
rectie in verband met de registratie van de uitgiftepre-
mies voor schuldbewijzen. Het Federaal Agentschap 
van de Schuld heeft veel effecten uitgegeven met 
een uitgiftewaarde die hoger was dan de nominale 
waarde. De investeerder krijgt op de vervaldag bijge-
volg een lager bedrag terug dan het bedrag dat hij 
had geïnvesteerd. In het jaar van de uitgifte hebben 
die uitgiftepremies een gunstig effect op de schuld, 
maar dat wordt tenietgedaan door een opwaarts ef-
fect op de schuldgraad in de daaropvolgende jaren, 
tot de vervaldag van de schuldbewijzen.

De rentelasten blijven dalen

De rentelasten bleven in  2021  dalen. Ten opzichte 
van hun niveau van  2020 liepen ze met 0,3  pro-
centpunt bbp terug. De financieringsvoorwaarden 
bleven zeer gunstig, aangezien de referentierente 
op tienjaars obligaties gemiddeld over het hele jaar 
nul bedroeg. Ze is evenwel licht gestegen in ver-
gelijking met  2020 (–0,1 %). Eind december werd 
een stijging van de langetermijnrentes vastgesteld. 
Wat de kortlopende schuld betreft, daalde de rente 
op schatkistcertificaten in 2021 gemiddeld licht ten 

opzichte van  2020. De federale overheid werd zo 
opnieuw vergoed voor de kortlopende uitgiften en 
voor verscheidene langlopende uitgiften in  2021. 
Schatkistcertificaten op drie maanden voor een be-
drag van ongeveer € 1 miljard bijvoorbeeld werden 
in december 2021 gefinancierd tegen een negatieve 
recordrente van –0,93 %.

De daling van de rentevoeten in de afgelopen jaren 
en hun stabilisatie op een laag niveau maakten het 
mogelijk de schuld te herfinancieren met uitgiften 
tegen lagere rentevoeten dan die van de op vervaldag 
gekomen effecten, waardoor de impliciete rente van 
de overheidsschuld geleidelijk afnam.

Bij een gegeven schuldgraad nemen de rentelasten 
af als de marktrente op de nieuwe uitgiften lager ligt 
dan de rente op effecten die op vervaldag komen. 
Op federaal niveau werden de OLO’s die in 2021 op 
vervaldag zijn gekomen en deze die in 2022 vervallen 
en dus geherfinancierd zullen worden, nog uitgege-
ven tegen een gemiddelde rentevoet tussen 3,5 % en 
4 %. Zonder een sterke rentestijging zullen de rente-
lasten dus in  2022  nog blijven dalen. Als de schuld 
niet wordt afgebouwd, zullen de herfinancieringswin-
sten daarna evenwel afnemen omdat de te herfinan-
cieren effecten vanaf 2023 een lagere rente hebben.

Grafiek  6.6

De impliciete rente blijft dalen onder invloed van de lage rente
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Bronnen : INR, NBB.
1 Verhouding tussen de rentelasten van het lopende jaar en de schuld van de gezamenlijke overheid aan het einde van het voorgaande jaar.
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Grafiek  6.7

De marges om de rentelasten te verlagen zullen na 2022 kleiner worden
(vervaldagenkalender van de langetermijnschuld (OLO’s) van de federale overheid, eind 2021)
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Bronnen : Federaal Agentschap van de Schuld, NBB.
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De looptijd van de overheidsschuld 
neemt verder toe

De schuld die het Federaal Agentschap van de Schuld 
in  2021  uitgaf, had een gemiddelde rentevoet van 
0,14 % en een initiële looptijd van 18  jaar, dat is de 
langste ooit. Er werden opnieuw zeer langlopende 
leningen uitgegeven, waarvan een aantal effecten in 
2071 op vervaldag zullen komen. Als gevolg daarvan 
nam de resterende looptijd van de totale federale 
schuld in 2021 verder toe. De resterende looptijd van 
de schuld, die eind 2010 ongeveer zes jaar bedroeg, 
beliep eind 2021  tien jaar en een maand, dat is het 
hoogste niveau dat ooit werd genoteerd.

Sinds enkele jaren beschouwen de beheerders van 
de schuld de rentedaling als een kans om het herfi-
nancieringsrisico te verminderen tegen lagere kosten. 
Dat beleid werd geleidelijk verdiept, naarmate de 

marktrente bleef dalen. Door de vervaldagen van 
langlopende schulden te spreiden, kan het volume 
van de herfinancieringen van de effecten die op 
vervaldag komen worden beperkt. Die kunnen aan-
zienlijk zijn in landen met een hoge overheidsschuld 
zoals België.

Wat de secundaire markt betreft, neemt het aan-
deel van de door de Bank aangehouden schuld 
sinds  2015 gestaag toe onder invloed van de pro-
gramma’s voor de aankoop van effecten van het 
Eurosysteem. Terwijl dat percentage in 2014 minder 
dan 2 % van de uitstaande schuld vertegenwoor-
digde, steeg het in 2021 tot ruim 19 %. Het aandeel 
dat door de andere Belgische ingezetenen wordt 
aangehouden is in dezelfde mate geslonken, vooral 
dat van de financiële instellingen. Meer dan de helft 
van de Belgische overheidsschuld is in handen van 
niet‑ingezetenen.

Grafiek  6.8

Het door de Bank aangehouden aandeel van de overheidsschuld neemt toe
(uitsplitsing van de geconsolideerde brutoschuld van de overheid naar houder 1)
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Bron : NBB.
1 Voor 2021: raming m.b.t. de situatie op 30 september.
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De brutofinancieringsbehoeften 
werden opwaarts bijgesteld sinds 
het begin van de pandemie

De brutofinancieringsbehoeften omvatten enerzijds 
de financiering van het tekort van het lopende jaar en 
anderzijds de herfinancie-
ring van de op vervaldag 
gekomen schuld. Deze fi-
nancieringsbehoeften wor-
den hoofdzakelijk gedekt 
door OLO‑uitgiften. Die 
vertegenwoordigen ruim 85 % van de uitstaande fe-
derale overheidsschuld.

Sinds  2020 heeft de crisis grote gevolgen voor de 
begroting, met name als gevolg van de talrijke steun-
maatregelen die werden genomen. Ook de komende 
jaren zullen de tekorten hoger blijven dan verwacht 
vóór de crisis. Die tekorten moeten op de markten 
worden gefinancierd.

Hoewel de verlenging van de looptijd van de schuld het 
mogelijk maakte de jaarlijkse herfinancieringsvolumes 
te spreiden, impliceert een groot tekort een opwaartse 
herziening van de brutofinancieringsbehoeften. Dat 
maakt België kwetsbaarder voor een eventuele liqui-
diteitscrisis en een mogelijke rentestijging. Precies om 

deze risico’s te beperken, 
werd in  2010  begonnen 
met de verlenging van de 
looptijd van de schuld.

De aankopen van over-
heidsobligaties door het Eurosysteem hadden een neer-
waarts effect op de rentetarieven, maar het zou onvoor-
zichtig zijn om het begrotingsbeleid en het schuldbeheer 
te baseren op de veronderstelling dat deze gunstige 
financieringsvoorwaarden op middellange tot lange ter-
mijn zullen aanhouden. De overheidsfinanciën moeten 
worden gesaneerd en er is een voldoende hoog primair 
saldo nodig om de liquiditeitsrisico’s voor de overheids-
schuld in de toekomst te beperken.

De toegenomen 
financieringsbehoeften maken  

België kwetsbaarder voor 
een liquiditeitscrisis

Grafiek  6.9

De brutofinancieringsbehoeften 1 nemen sinds het begin van de pandemie toe
(federale overheid, in € miljard)
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Bron : Federaal Agentschap van de Schuld.
1 De brutofinancieringsbehoeften omvatten enerzijds het tekort van het lopende jaar en anderzijds de herfinanciering van de op vervaldag 

gekomen schuld.
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