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7.1 Naast de coronacrisis blijven 
er grote uitdagingen

De COVID-19-crisis heeft de Belgische economie 
zwaar geraakt. In  2021  herstelde ze echter sterk, 
dankzij massale overheidssteun voor de vraagzij-
de van de economie wereldwijd. Die sterke ople-
ving heeft tot oplopende inflatie geleid. Dat sug-
gereert dat de beleidsprioriteiten minder bij het 

ondersteunen van de vraag moeten liggen en dat de 
aanbodzijde van de economie meer aandacht ver-
dient. Problemen aan de aanbodzijde zijn niet nieuw 
in België : reeds vóór de crisis waren structurele her-
vormingen nodig om een duurzame en veerkrachtige 
groei te verzekeren.

Grafiek  7.1

De Belgische economie heeft sterktes en zwaktes
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Bij het herstel mag dan ook niet de loutere terugkeer 
naar de pre-coronasituatie worden beoogd. Om te 
beginnen heeft de COVID-19-crisis een aantal structu-
rele veranderingen teweeggebracht, en de economie 
zal er na de crisis anders uitzien dan voordien. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de toegenomen digitalise-
ring bij zowel de consumenten (onlineaankopen) als 
de ondernemingen (bv. thuiswerk), die ongetwijfeld 
minstens voor een deel blijvend meer ingezet zal wor-
den dan vóór de crisis. Tegen die achtergrond zullen 
de economische actoren nieuwe manieren moeten 
vinden om hun activiteiten te ontplooien.

De Belgische economie stond bovendien al vóór de 
crisis voor grote structurele uitdagingen. Het econo-
misch weefsel moet steeds zodanig worden aange-
past dat het ook op middellange en lange termijn 
voor welvaartscreatie kan zorgen. Daarvoor is het 
absoluut noodzakelijk dat de economie duurzaam kan 
groeien en veerkrachtig is indien er negatieve schok-
ken opduiken.

De Belgische economie wordt gekenmerkt door een 
aantal gunstige, maar ook enkele ongunstige struc-
turele factoren. Bij de positieve kenmerken hoort 
zeker het hoge welvaartsniveau, dat traditioneel ge-
meten wordt aan de hand van het bbp per inwoner. 
Dat cijfer ligt ruim hoger dan het gemiddelde van het 
eurogebied en iets hoger dan het gemiddelde van de 
drie voornaamste buurlanden ; het komt echter onder 

het peil uit dat gemiddeld wordt opgetekend in de 
drie noordse EU-lidstaten (Denemarken, Finland en 
Zweden). Voor een aantal andere indicatoren doet 
België beter dan alle Europese referentiegebieden. 
Zo kent de Belgische economie een hoog produc-
tiviteitsniveau omdat ze per gewerkt uur meer toe-
gevoegde waarde creëert, is ze sterker geïntegreerd 
in de wereldeconomie en is de netto internationale 
investeringspositie sterk positief, wat aangeeft dat ze 
ruim meer tegoeden dan schulden heeft ten opzichte 
van het buitenland.

Daartegenover staat dat de overheidsschuld uitge-
drukt in procenten bbp veel hoger ligt, waardoor 
minder budgettaire marge voorhanden is om maat-
schappelijk wenselijke initiatieven te stimuleren en 
om ongunstige schokken op te vangen. Daarenboven 
is de Belgische economie duidelijk emissie-intensiever, 
aangezien de bedrijven per eenheid gecreëerde toe-
gevoegde waarde meer broeikasgassen uitstoten dan 
die in de referentiezones. De noodzakelijke transitie 
naar een koolstofarme economie zal in ons land dan 
ook een grotere inspanning vergen. Ten slotte zijn er 
relatief weinig inwoners aan het werk, wat inhoudt 
dat er relatief minder personen actief bijdragen aan 
de welvaartscreatie, en ligt ook de groei van de pro-
ductiviteit structureel lager dan elders in Europa.

Die geringe productiviteitsgroei is het gevolg van een 
trendmatige terugval die merkbaar is in de meeste 
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ontwikkelde economieën, maar bijzonder uitgespro-
ken in België. Tijdens de jaren 1970  nam de pro-
ductiviteit per werkende 1 in ons land jaarlijks nog 
met gemiddeld 3 % toe, maar tijdens de daaropvol-
gende twee decennia kwam die nog op respectievelijk 
1,8 en 1,6 % uit. Tijdens de jaren 2000 en 2010 viel 
deze groei nog verder terug, tot gemiddeld slechts 
iets meer dan 0,5 % per jaar. Een dergelijke zeer 
geringe groei van de productiviteit is een reden voor 
bezorgdheid. Het productiviteitsverloop was in het 
verleden, gezien de systematisch beperkte stijging van 
de werkgelegenheid, immers de voornaamste bron 
van welvaartstoename. Tijdens de afgelopen vijf de-
cennia is het groeitempo van de gecreëerde welvaart 
dan ook aanzienlijk teruggevallen.

Om de economische welvaart te behouden en verder 
te laten toenemen, is het dan ook onontbeerlijk om 
meer mensen aan het werk te krijgen en om hun 
productiviteit op te krikken. Gezien de klimaatuit-
daging is het daarnaast ook belangrijk dat België de 

1 Gegevens met betrekking tot het arbeidsvolume, en dus ook 
met betrekking tot de productiviteit per gewerkt uur, zijn pas 
voorhanden sinds het midden van de jaren 1990. Daarom werd 
voor deze langetermijnvergelijking de productiviteit per persoon 
beschouwd. Voor de periode waarvoor de gegevens voorhanden 
zijn, met name de jaren 2000 en 2010, blijft de conclusie 
overeind dat de groei van de productiviteit (per persoon en per 
gewerkt uur) aanhoudend vertraagd is.

omschakeling kan maken naar minder koolstofinten-
sieve activiteiten en een ecologische energiebevoor-
rading, die bovendien nog steeds betrouwbaar en 
betaalbaar is. Die uitdagingen kunnen enkel worden 
aangepakt als de houdbaarheid van de overheids-
schuld gevrijwaard is. Deze verschillende uitdagingen 
worden uitgebreider besproken in het vervolg van 
dit hoofdstuk.

Al deze doelstellingen zijn tot op zekere hoogte on-
derling verbonden, en vooruitgang op een bepaald 
domein kan bijdragen tot de gunstige ontwikkeling 
van andere factoren. Maatregelen om de producti-
viteit te verhogen, zoals opleiding, kunnen via een 
toename van de reële lonen werken aantrekkelijker 
maken. Als kortgeschoolden aan de slag gaan, kan 
de gemeten gemiddelde productiviteit tijdelijk lager 
uitvallen. Op langere termijn, door opleidingen en het 
verwerven van ervaring, kan deze er echter opnieuw 
op vooruitgaan. Zowel de toegenomen werkgelegen-
heid als de gestegen productiviteit zijn dan weer gun-
stig voor de overheidsfinanciën, waardoor de schuld 
teruggebracht kan worden tot een houdbaarder ni-
veau. Dat biedt niet enkel marge om negatieve schok-
ken op te vangen, maar ook om meer overheidssteun 
te richten naar productiviteitsverhogende, inclusieve 
en koolstofneutrale beleidsmaatregelen. De vergroe-
ning van de economie, ten slotte, zal ongetwijfeld een 

Grafiek  7.2

De terugval van de productiviteitsgroei vertraagt de toename van de welvaart
(gemiddelde jaar-op-jaarverandering tijdens de vermelde periodes, in %)
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reallocatie van arbeidskrachten en kapitaal vragen. 
Dat kan tijdelijk wegen op de productiviteit maar 
hoeft niet tot een permanent minder dynamisch pro-
ductiviteitspad te leiden. Innovatie is de sleutel om 
verdere economische groei te rijmen met de zorg voor 
het klimaat.

België beschikt over talrijke troeven die behouden 
en versterkt moeten worden om zijn economie in-
clusiever en dynamischer 
en tegelijk ook koolstof-
neutraal te maken, terwijl 
de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën wordt verzekerd. Ons land kampt 
echter ook met bepaalde zwaktes, die moeten wor-
den aangepakt.

Een van de Europese innovatie
kampioenen, met enkele 
aandachtspunten

Het innovatievermogen is een van de troeven van 
de Belgische economie. Op het vlak van innova-
tie bevindt België zich al jarenlang in de kopgroep 
van de Europese landen. Ons land haalde tijdens 
de gezondheidscrisis voordeel uit zijn sterke spe-
cialisatie in farmaceutisch onderzoek en sloot zich 
in  2021, volgens het Innovation Scoreboard van de 

Europese Commissie (EC), aan bij de noordse EU-landen 
in de groep van de innovation leaders 1.

Sinds de opstelling van het Innovation Scoreboard 
zijn de prestaties van België verbeterd. Tussen  2014 
en  2021  steeg de Belgische index met 20,7  pun-
ten, namelijk van 122,8  tot 143,5  punten, terwijl 
het Europese gemiddelde in die periode slechts met 
12,5  punten toenam. Deze verbetering hangt sa-

men met het verloop van 
de R&D-uitgaven in België 
die, dankzij een van de 
meest vrijgevige directe 

en indirecte overheidssteunregelingen binnen de EU, 
sinds 2005 onophoudelijk zijn gestegen. In 2019 kwa-
men ze op bijna 3,2 % bbp uit en overschreden ze zo 
voor de eerste keer de doelstelling van 3 % die was 
vastgelegd binnen de Europa 2020-strategie.

Het kan moeilijk lijken om de goede algemene pres-
taties op het vlak van innovatie te rijmen met de 
zwakke productiviteitsgroei die al meerdere decennia 
in België wordt opgetekend.

1 De groep van de innovation leaders bestaat uit alle landen waarvan 
het Innovation Scoreboard hoger is dan 1,25 keer het Europese 
gemiddelde. Bij de opstelling van de index maakte België deel uit 
van de groep van sterk innovatieve landen, die een innovatieprestatie 
leveren van 1 à 1,25 keer het Europese gemiddelde.

België is een van de innovation 
leaders van de EU
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Zoals aangetoond in vorige versies van het Verslag, 
verbergt de zwakke geaggregeerde productiviteits-
groei in feite dat bedrijven zeer uiteenlopende presta-
ties laten optekenen. De ondernemingen die voorop-
lopen op het vlak van technologie blijven innoveren 
en belangrijke productiviteitswinsten boeken, terwijl 
de bedrijven met een technologische achterstand 
weinig investeren in R&D en er in het beste geval in 
slagen hun handicap niet verder te laten toenemen.

De uitdaging bestaat er dus niet zozeer in om 
de innovatie-inspanningen te verhogen, maar eer-
der om meer ondernemingen tot innovatie aan te 
zetten. Een bredere deelname van bedrijven aan 
innovatieactiviteiten zou de geaggregeerde pro-
ductiviteitsgroei kunnen verbeteren doordat ze de 
concentratie van de R&D-activiteiten in een beperkt 
aantal branches en bedrijven en de daaruit voort-
vloeiende specialisatie in een aantal innovatietypes 
(dimensie ‘Immateriële activa’ van het Innovation 
Scoreboard) zou verminderen.

Daarnaast moet ook de verspreiding van de innovaties 
binnen het economisch weefsel worden vergroot en 
vergemakkelijkt. Vanuit dit oogpunt zou de – door de 

gezondheidscrisis in ijltempo opgedrongen – digitali-
sering van volledige segmenten van de economie de 
productiviteit kunnen stimuleren. De ondernemingen 
moeten die ontwikkeling dan wel gepaard doen gaan 
met aanvullende investeringsinspanningen in materiële 
(IT-materiaal, robotisering, 3D-printing, ...) en immate-
riële activa (software, gegevens, ...), en in de opleiding 
van hun personeel, zodat ze maximaal voordeel kun-
nen halen uit de nieuwe organisatie van de productie 
die door deze digitalisering mogelijk wordt gemaakt.

Er zijn nog andere zwaktes of potentiële knelpunten 
op het vlak van innovatie.

Zo zou het Belgische innovatie-ecosysteem profijt 
kunnen trekken van betere prestaties op het gebied 
van permanente opleiding van werknemers (dimensie 
‘Human Resources’), wat, over het algemeen, een 
positieve impact zou hebben op de productiviteit en 
de werkgelegenheidsgraad (zie paragraaf 7.2).

Tot slot ligt de Belgische productie van innovaties in 
milieutechnologieën ruim onder het Europese ge-
middelde, ook al staat België zesde op de Europese 
ranglijst die de ecologische houdbaarheid van het 

Grafiek  7.3

België is een van de Europese innovatiekampioenen
(12 subindicatoren van het Innovation Scoreboard, gegevens 2021, EU-gemiddelde = 100)
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innovatie-ecosysteem weergeeft. Om de transitie naar 
een koolstofarme economie te doen slagen en hierin 
een voortrekkersrol te spelen, is het noodzakelijk dat 
er aangepaste stimuli worden opgezet om de produc-
tie van groene innovaties te verhogen.

Een economie die al in grote mate is 
gedigitaliseerd maar nog een aantal 
leemtes moet opvullen

Een andere troef van België, weliswaar minder  
opvallend dan zijn innovatievermogen, is de mate  
van digitale transformatie.  
In  2021  nam België in 
de rangschikking van de 
27  EU-landen volgens 
de Digital Economy and 
Society Index (DESI) van de EC de 12e  positie in en 
bekleedde het de 6e plaats wat betreft de integratie 
van digitale tools in ondernemingen (onlineverkoop, 
aanwezigheid op sociale media, elektronische infor-
matie-uitwisseling tussen bedrijven, enzovoort).

De DESI-index signaleert echter ook bepaalde zwak-
tes op het vlak van digitale transformatie. Meer  in 

het bijzonder loopt België nog wat achter wat be-
treft de uitrol van 5G en van het hogesnelheidsglas-
vezelnetwerk. Er zijn investeringen gepland 1 om dit 
te verhelpen, onder meer in het nationaal plan voor 
herstel en veerkracht.

Het digitaal menselijk kapitaal vormt een ander aan-
dachtspunt. Het percentage van de Belgische bevolking 
dat een elementaire of gevorderde digitale kennis heeft 
is hoger dan het Europese gemiddelde, maar het aan-
deel van afgestudeerden in informatie- en communica-
tietechnologierichtingen (ICT) is lager. Dit vertaalt zich 
in een aanzienlijk tekort aan ICT-specialisten op de ar-

beidsmarkt. Uit een recente 
studie 2 blijkt dat onderne-
mingen die beschikken 
over geschoold personeel 
op het gebied van weten-

schappen, technologie, ingenieurswetenschappen en 
wiskunde (science, technology, engineering & mathe-
matics – STEM) het meeste voordeel kunnen halen uit 

1 De historische operator Proximus wil tegen 2028 70 % van de 
gezinnen aansluiten op haar hogesnelheidsglasvezelnetwerk.

2 Zie Bijnens G. en E. Dhyne (2021), The return on human (STEM) 
capital in Belgium, NBB Working Paper 401.

Het tekort aan ICT-specialisten  
op de arbeidsmarkt  
weegt op de groei

Grafiek  7.4

De Belgische economie is ruimschoots gedigitaliseerd, maar vertoont nog zwaktes op het vlak van 
glasvezelaansluitingen en de digitalisering van de overheidsdiensten
(DESI-index en componenten, 2020, EU-gemiddelde = 100)
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de digitale transitie en innovaties. De innovatie- en 
digitaliseringsinspanningen van bedrijven moeten dus 
gepaard gaan met een opleidingsbeleid om over de 
nodige vaardigheden te kunnen beschikken.

Een laatste zwakte betreft de minder goede prestaties 
van België, in vergelijking met het EU-gemiddelde, op 
het vlak van de digitalisering van de overheidsdiensten, 
en in het bijzonder op dat van open data. Om deze 
situatie te verbeteren, wordt in het nationaal plan voor 
herstel en veerkracht € 796 miljoen uitgetrokken voor in-
vesteringen in de digitalisering van de overheidsdiensten.

Een betere regelgeving voor een 
goede werking van de markten

Een stabiel regelgevend kader, dat eerlijke spelre-
gels vastlegt en duidelijke signalen uitstuurt naar 
de verschillende economische actoren zodat deze 
optimale investerings- en consumptiebeslissingen 
kunnen nemen, is essentieel voor het herstel van 
de productiviteitsgroei en voor de strijd tegen de 
klimaatopwarming.

Het geheel van regels in verband met de onderne-
mingsdemografie vormt een bijzonder belangrijk 

aspect van de regelgeving die de productiviteits-
groei beïnvloedt. In de afgelopen twee decennia 
kunnen de geringe oprichtings- en stopzettings-
graden van ondernemingen echter op het proces 
van reallocatie van middelen hebben gewogen. 
Zo kan de in talrijke studies beschreven zombificatie 
van de Belgische economie na de financiële crisis 
van 2008-2009, ook al kunnen andere factoren een 
invloed hebben gehad, deels toe te schrijven zijn 
aan een overmatige bescherming van de bestaande 
bedrijven en aan te zware oprichtings- en liquida-
tieprocedures voor ondernemingen.

Een laag risico op zombificatie als 
gevolg van de gezondheidscrisis

De historisch lage faillissementsgraden die in  2020 
en 2021 werden opgetekend zouden het vermoeden 
kunnen wekken dat er door de COVID-19-crisis een 
nieuwe zombificatiegolf zal ontstaan. Verschillende 
elementen lijken er echter op te wijzen dat dit risico 
minder hoog is dan na de financiële crisis.

Ten eerste werden de laatste jaren, en zelfs midden in 
de gezondheidscrisis, bijzonder veel ondernemingen 
opgericht.
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Ten tweede heeft de gedwongen onderbreking van 
bepaalde activiteiten, die gepaard ging met periodes 
waarin een moratorium op bedrijfsfaillissementen van 
kracht was, veel onderne-
mers ertoe aangezet om, 
zoals vermeld in hoofd-
stuk 5, hun bedrijf er deels 
op eigen kosten weer bovenop te helpen en hun 
bedrijfsmodel te herdefiniëren. Dat zou hun groei 
opnieuw moeten aanwakkeren.

Tot slot hebben de begeleidende maatregelen 
van de verschillende regeringen om bedrijven en 

werknemers te beschermen het mogelijk gemaakt 
om het Belgisch productief weefsel in stand te 
 houden  en hebben ze daarbij blijkbaar geen rem 

gezet op een efficiënte re-
allocatie van de middelen. 
De  ondernemingen die 
tussen december 2019 en 

juni  2021  hun personeelsbestand het sterkst heb-
ben teruggeschroefd waren immers de bedrijven die 
eind  2019 in hun bedrijfstak het minst goed pres-
teerden, terwijl de best presterende ondernemingen 
tijdens de crisisperiode bleven groeien en personeel 
in dienst bleven nemen.

De reallocatie van de middelen 
werd voortgezet tijdens de crisis

Grafiek  7.5

Een dynamische ondernemingsdemografie ging gepaard met een efficiënte reallocatie van de 
middelen, zelfs tijdens de crisis
(linkergrafiek : indexcijfers 2015 = 100, rechtergrafiek : in %)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1

0

20

40

60

80

100

120

140

–50

–25

0

25

50

75

100

Eerste kwartiel Vierde kwartielDerde kwartielTweede kwartiel

Voor het eerst btw-plichtig en opnieuw btw-plichtig 

Faillissementen

Interkwartielverschil

Mediaan

Verandering in de werkgelegenheid van de
ondernemingen tussen december 2019 en
juni 2021 naargelang van hun productiviteit
eind 2019 Oprichtingen en faillissementen van bedrijven

  
Bronnen : Statbel, NBB.
1 Ondernemingen die voor het eerst btw-plichtig werden en ondernemingen die opnieuw btw-plichtig werden tijdens de eerste tien 

maanden van 2021, faillissementen tijdens de twaalf maanden van 2021.



209NBB Verslag 2021 ¡ Naar een duurzame en veerkrachtige economie

Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Op grond van de wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende 
sociale en diverse bepalingen, heeft de wetgever het Federaal Planbureau (FPB) de opdracht gegeven 
een geheel van aanvullende indicatoren naast het bbp op te stellen die de levenskwaliteit, de menselijke 
ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van de Belgische economie moeten meten. 
Om aan deze vraag tegemoet te komen, publiceren het FPB en het INR sinds februari  2016 jaarlijks 
een verslag over een geheel van aanvullende indicatoren naast het bbp. Vanaf dit jaar worden deze 
indicatoren, met het oog op meer coherentie, samengevoegd met de indicatoren over de vooruitgang 
naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals – SDG’s) van de Verenigde 
Naties (VN). Zoals bepaald door de wet, wordt hier een samenvatting van dat verslag opgenomen, dat 
de titel ‘Indicatoren van duurzame ontwikkeling’ kreeg.

Een uitgebreide selectie van individuele indicatoren

Sinds de editie van  2019 worden de individuele indicatoren ook rond de 17  SDG’s gegroepeerd. 
De beschikbare reeksen voor de periode 1990-2020 zijn voortaan uitsluitend beschikbaar op de website 
www.indicators.be, samen met toelichtingen voor 81  opvolgingsindicatoren van de SDG’s en vijf 
aanvullende indicatoren naast het bbp.

Het verslag maakt ook de balans op van de vooruitgang van de indicatoren naar de SDG’s, in het 
kader van de evaluatieopdracht die het FPB kreeg bij de wet van 5  mei  1997  over de coördinatie 
van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Over deze evaluaties wordt eveneens online 
verslag uitgebracht. Overeenkomstig zijn opdracht werkt het FPB de indicatoren van duurzame 
ontwikkeling permanent bij en past het die aan de ontwikkeling van de kennis en aan het verloop van 
het maatschappelijk debat aan.

Evaluatie van de individuele indicatoren

De vooruitgang naar de doelstellingen – die op Belgisch, Europees of mondiaal niveau werden bepaald – 
wordt anders geëvalueerd naargelang van de indicatoren.

	¡ Voor de indicatoren die gepaard gaan met een cijferdoelstelling en een deadline, geeft de 
evaluatie aan of de doelstelling tegen de vastgelegde termijn kan worden behaald als de huidige 
tendens over de periode 2015-2030 wordt voortgezet. 
De doelstellingen worden bepaald door verschillende 
programma’s (de SDG’s, de Europa  2020-strategie, 
het nationale hervormingsprogramma, de federale 
langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling) of door 
internationale engagementen die België is aangegaan.

	¡ Voor de indicatoren waarvoor alleen een kwalitatieve 
doelstelling is bepaald (stijging, daling of stabiel verloop 
overeenkomstig de SDG’s en de federale langetermijnvisie 
voor duurzame ontwikkeling), geeft de evaluatie aan of 
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het historische verloop (sinds  2000) van de indicator op een statistisch significante manier in de 
gewenste richting gaat. De evaluatie is minder pertinent, aangezien er geen uitspraak kan worden 
gedaan over het niveau van de indicator en de snelheid waarmee die verandert.

Vooruitgang naar de SDG’s

Van de 86 indicatoren die in de editie van dit jaar worden voorgesteld, maakt het FPB op basis van een 
selectie van 51 indicatoren (drie per SDG) de balans op van de vooruitgang naar de SDG’s.

Uit de evaluatie van de gegevens die beschikbaar waren in november 2021 kan geen duidelijke tendens 
worden afgeleid : als de huidige tendensen worden voortgezet, worden 35  van de 51  indicatoren 
ongunstig of onbepaald geëvalueerd en zullen bijkomende inspanningen nodig zijn om de SDG’s 
te halen. Van de vier componenten van duurzame ontwikkeling (sociaal, milieu, economisch en 
governance) zijn het vooral indicatoren van de milieucomponent (16 van de 51 indicatoren) die gunstig 
worden geëvalueerd, terwijl de indicatoren van de sociale component (23  indicatoren) relatief meer 
ongunstige evaluaties krijgen. De economische componenten en die over governance (respectievelijk 
7 en 5 indicatoren) omvatten onvoldoende indicatoren om een tendens te kunnen afleiden.

Uitgesplitst naar verschillende relevante categorieën van de bevolking, blijkt dat voor de uitsplitsingen 
naar geslacht (40  indicatoren) veel verschillen kleiner worden (levensverwachting, werkloosheidsgraad, 
werkgelegenheidsgraad), behalve voor een paar indicatoren (langdurige arbeidsongeschiktheid, 
beroepsinactiviteit wegens gezinsverantwoordelijkheden, afgestudeerden in het hoger onderwijs). Het is 
geen verrassing dat uitsplitsingen naar het inkomensniveau (20  indicatoren) en het scholingsniveau 
(11  indicatoren) gunstiger uitvallen voor de categorieën met de hoogste inkomens of het hoogste 
scholingsniveau. Bovendien nemen deze verschillen doorgaans toe (in het bijzonder wat het risico op 
armoede betreft). Afgezien van de leeftijdsgebonden niveauverschillen (gezondheid, arbeidsongeschiktheid, 
werkgelegenheidsgraad en werkloosheid), kan er geen algemene tendens worden afgeleid wanneer een 
onderscheid volgens de leeftijdscategorie wordt gemaakt. De beschikbare uitsplitsingen naar gewest 
(43 indicatoren) worden ook voorgesteld, maar niet geanalyseerd.

Samengestelde welzijnsindicatoren

De door het FPB ontwikkelde synthetische welzijnsindicatoren hebben betrekking op drie dimensies 
van duurzame ontwikkeling : de ontwikkeling van de samenleving en het welzijn van de huidige 
generatie in België (‘Hier en nu’), het welzijn van de toekomstige generaties (‘Later’) en de impact 
van de Belgische samenleving op het welzijn van inwoners van andere landen (‘Elders’). Alleen de 
samengestelde indicatoren van de dimensies ‘Hier en nu’ en ‘Later’ worden geëvalueerd voor de periode 
tot uiterlijk 2020, naargelang van de beschikbare gegevens. De beoordeling van de recente situatie werd 
complex gemaakt doordat de gezondheidscrisis de verzameling van de gegevens heeft bemoeilijkt.

Verloop van het huidige welzijn tussen 2005 en 2019

De samengestelde indicator ‘Welzijn hier en nu’ (WHN) meet het verloop van het huidige welzijn in België 
en wil de veranderingen ervan zo goed mogelijk weerspiegelen. Deze indicator is in de periode 2005-2019 
(zie FPB, Verslag 2021) aanzienlijk gedaald. Deze daling is toe te schrijven aan een sterkere verslechtering 
van de algemene gezondheidstoestand van de bevolking – de belangrijkste determinant van het welzijn 
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in België – ten opzichte van de verbeteringen op sociaal-economisch niveau (werkloosheidsgraad, 
ernstige materiële ontbering en schoolverlaten). Wordt de analyse verfijnd per bevolkingscategorie, dan 
blijkt dat de vermindering van het welzijn statistisch significant is voor mannen, 16- tot 24-jarigen, 50- tot 
64-jarigen en de middenklasse (derde inkomenskwintiel). Alleen de indicator voor de 65-plussers steeg 
significant tussen 2005 en 2019.

De impact van de pandemie op het welzijn in 2020

Volgens de raming van het FPB in zijn verslag van 2021 zou het gemiddelde welzijn van de Belgen, dat 
al zeer laag was in 2019, duidelijk verslechteren in 2020 en op zijn laagste niveau sinds het begin van 
de metingen uitkomen. In zijn verslag van dit jaar heeft het FPB besloten de onderliggende indicatoren 
waarmee het verloop van de samengestelde welzijnsindicatoren in 2020 kan worden gemeten niet te 
updaten. De vergelijkbaarheid van die indicatoren tussen opeenvolgende jaren werd immers beïnvloed 
door de pandemie, die de verzameling van de traditioneel gebruikte gegevens heeft verstoord. In plaats 
daarvan werden ad-hocenquêtes gebruikt die tijdens de pandemie werden afgenomen, over de 
tevredenheid met het leven en de algemene gezondheidstoestand en de mentale gezondheidstoestand.

Wat de tevredenheid met het leven betreft, leidden deze enquêtes tot dezelfde resultaten, namelijk dat 
de tevredenheid vanaf maart  2020 is afgenomen ten opzichte van de perceptie in het verleden, met 
schommelingen naargelang van de gezondheidscontext (de tevredenheid steeg toen de pandemie in de 
zomer vertraagde). De tevredenheidsgraad bleef lager dan vóór 2020, en soms veel lager voor bepaalde 
categorieën van personen, zoals vrouwen, jongeren, alleenstaanden, studenten, werklozen of personen 
die arbeidsongeschikt zijn.

De pandemie trof ook de belangrijkste determinant van het welzijn, namelijk de gezondheid : de 
perceptie van de Belgen van hun gezondheidstoestand verslechterde en veranderde naargelang van de 
epidemiologische situatie. COVID-19 blijkt de gezondheid van bijna een derde van de Belgen te hebben 
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getroffen, meer in het bijzonder die van de 30- tot 49-jarigen. De pandemie schaadde ook de mentale 
gezondheid, die al vóór  2020 was aangetast, en veroorzaakte onder de bevolking psychologische 
problemen van uiteenlopende intensiteit afhankelijk van de situatie tijdens de gezondheidscrisis. Er zijn 
veel meer angst- en depressiestoornissen dan in het verleden en deze treffen vooral vrouwen, jongeren 
en personen die het al vóór de pandemie psychologisch moeilijk hadden.

Het is noodzakelijk dat de toekomstige ontwikkeling van de gezondheidstoestand van de Belgen wordt 
gevolgd, des te meer omdat heel wat behandelingen werden uitgesteld. Het gebrek aan gegevens over 
de impact van de pandemie op kinderen (die niet zijn opgenomen in de geraadpleegde enquêtes) vormt 
een ander aandachtspunt, aangezien het welzijn tijdens de kindertijd een impact heeft op het welzijn 
als volwassene.

Het welzijn van de toekomstige generaties wordt aangetast door de verslechtering van 
het milieukapitaal

De duurzame ontwikkeling van een samenleving houdt in dat de bevrediging van de behoeften van 
de huidige generatie niet ten koste gaat van het vermogen van de toekomstige generaties om in hun 
behoeften te voorzien. Aangezien niet kan worden voorspeld waaruit dat welzijn zal zijn samengesteld, 
of hoe dat zal worden geproduceerd, wordt het toekomstige welzijn (dimensie ‘Later’) gemeten aan de 
hand van een kapitaalvoorraadbenadering. Deze benadering bestaat erin het voorraadverloop te meten 
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van de samengestelde indicator beschikbaar zijn. Aangezien deze kapitalen niet onderling inwisselbaar zijn, worden ze niet 
samengevoegd tot een enkele samengestelde indicator.
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van de hulpbronnen die nodig zijn om het welzijn van de toekomstige generaties voort te brengen en 
gaat ervan uit dat een samenleving zich duurzaam ontwikkelt als ze voor de volgende generaties een 
kapitaalvoorraad garandeert die minstens gelijk is aan het huidige niveau. In het conceptuele kader dat 
in dit verslag wordt gebruikt, is een ontwikkeling houdbaar als ze minstens alle kapitaalvoorraden in 
stand houdt.

De beoordeling van de situatie in  2020 wordt beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van de 
statistische gegevens. Alleen de indicator van het ‘economisch kapitaal’, dat alle economische activa 
omvat, kon worden geüpdatet. Deze indicator is sinds 1995 aanzienlijk gestegen en bereikte in 2020 
een hoogtepunt. Zowel de indicator van de fysieke kapitaalvoorraad als die van het kenniskapitaal 
droegen bij tot die stijging. Het ‘menselijk kapitaal’ dekt de individuele gezondheid en de kwalificaties en 
vaardigheden die bijdragen tot de arbeidsinzetbaarheid en tot de verbetering van de arbeidsinkomens. 
Sinds  2005  is het aanzienlijk toegenomen, dankzij de stijging van het aantal afgestudeerden van het 
hoger onderwijs ; daarentegen zijn de indicatoren voor de leesvaardigheid en voor de levensverwachting in 
goede gezondheid verslechterd. Het ‘sociaal kapitaal’ betreft de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties, 
zowel op individueel niveau als op dat van de gemeenschap. Deze indicator bleef relatief stabiel in de 
periode 2005-2018. Het ‘milieukapitaal’ omvat de componenten lucht, water, aarde en biodiversiteit, die 
alle vier bijdroegen tot de sterke daling ervan. Deze verslechtering stemt niet overeen met de hierboven 
besproken eerder gunstige evaluatie van het verloop van de indicatoren van de milieucomponent 
van duurzame ontwikkeling. De beoordeling van de vooruitgang naar de SDG’s omvat verscheidene 
indicatoren van stroomvariabelen die een gunstige ontwikkeling vertonen (zoals de vermindering van 
de jaarlijkse broeikasgasuitstoot) en die de positieve effecten van het milieubeleid weerspiegelen, maar 
deze zijn ontoereikend om de verslechtering van het milieukapitaal (de milieukapitaalvoorraad) een halt 
toe te roepen.

Op basis van deze indicatoren en rekening houdend met de verslechtering van de indicator voor 
het milieukapitaal, blijkt uit het ‘Indicatoren van duurzame ontwikkeling’-verslag van het FPB dat de 
huidige ontwikkeling van België op termijn niet houdbaar is. Dit is des te meer het geval omdat andere 
componenten van het toekomstige welzijn een negatieve invloed dreigen te ondervinden van de 
recente verslechtering van verschillende componenten van het huidige welzijn, zoals opleiding en de 
levensverwachting in goede gezondheid.
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7.2 Meer personen op de arbeidsmarkt 
krijgen en houden

Een arbeidsmarkt die structureel 
onder spanning staat

Elk jaar analyseren de gewestelijke overheidsdiensten 
voor arbeidsbemiddeling de vacatures die moeilijker 
in te vullen zijn en waarvoor het aanwervingspro-
ces  langer is – de zogenaamde ‘knelpuntberoepen’. 
Jobs in de technologische sector, de gezondheidszorg, 
de handel en het onderwijs blijken knelpuntberoepen 
in het hele land, maar er zijn ook enkele bijzonder-
heden per gewest. In Brussel stelt Actiris specifieke 
aanwervingsmoeilijkheden vast voor administratieve 
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Bron : Eurostat.
1 Verhouding tussen het aantal vacatures en het totale aantal ingevulde en openstaande betrekkingen.

functies, maar ook voor ICT-beroepen en technische 
functies. Voor de VDAB in Vlaanderen en Forem in 
Wallonië ligt de grootste druk op de beroepen in de 
bouwnijverheid en de industrie.

In het derde kwartaal van 2021 waren in België in totaal 
196 000  arbeidsplaatsen niet ingevuld. Dit komt neer 
op een bijzonder hoge vacaturegraad van 4,7 %, die 
bijna dubbel zo hoog is als het EU-gemiddelde (2,4 %).

In Vlaanderen zijn de spanningen het hevigst, met een 
vacaturegraad van 5,4 %, gevolgd door Wallonië (3,8 %) 
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en Brussel (3,6 %). Niet alle bedrijfstakken kampen met 
dezelfde aanwervingsproblemen. De horeca, die veel 
personeel is verloren tijdens de crisis en momenteel gro-
te aanwervingsproblemen 
ondervindt, laat de hoogste 
vacaturegraad optekenen, 
namelijk 11,4 %. De vacaturegraad is echter ook aan-
zienlijk in de branches ‘administratieve diensten’ (met 
inbegrip van de uitzendsector), ‘informatie en com-
municatie’, ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en 
technische activiteiten’ en in de bouwnijverheid.

Het structureel hoge niveau van deze indicator wijst 
op de kwantitatieve en kwalitatieve onevenwichten 
tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod.

Te weinig arbeidskrachten die 
onmiddellijk kunnen worden ingezet

Vanuit kwantitatief oogpunt waren er, volgens de 
definitie van het Internationaal Arbeidsbureau, tij-
dens de eerste twee kwartalen van 2021 gemiddeld 

Er zijn bijna 196 000 vacatures 
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332 000  werkzoekenden. Hierdoor is de werk-
loosheidsgraad in België, met 6,5 % van de be-
roepsbevolking, relatief laag in vergelijking met 

het Europese gemiddelde 
(7,4 %). Als al die perso-
nen ingezet zouden kun-

nen worden, zou het tekort aan arbeidskrachten 
theoretisch gezien opgelost kunnen zijn, aangezien 
er dan voor elke openstaande werkaanbieding bijna 
twee potentiële kandidaten zouden zijn. 41 % van 
die werkzoekenden zijn echter langer dan een jaar 
werkloos en worden als moeilijker inzetbaar be-
schouwd. Bovendien beschikken ze niet allemaal 
noodzakelijkerwijs over de competenties die op de 
arbeidsmarkt worden gevraagd.

Het aantal personen dat mogelijk aan de vraag naar 
arbeidskrachten kan tegemoetkomen omvat echter 
niet alleen deze werkzoekenden. De definitie van 
beschikbare arbeidskrachten kan immers worden uit-
gebreid tot de deeltijdse werknemers die meer wil-
len werken, de personen die beschikbaar zijn om te 
werken maar niet actief op zoek zijn naar een job 
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en de personen die werk zoeken maar niet met-
een beschikbaar zijn. Hierdoor wordt het concept 
van de arbeidsreserve bekomen dat de EC gebruikt 
om de niet-bevredigde arbeidsbehoeften, de  zoge-
naamde ‘labour market slack’, te meten. In  de loop 
van het eerste semester van 2021 betrof dit concept 
in België 646 000  personen, dit is 12,6 % van de 
uitgebreide beroepsbevolking, wat lager is dan het 
EU-gemiddelde van 14,3 %.

De situatie is niet dezelfde in de drie gewesten 
van het land. Tijdens de eerste twee kwartalen 
van  2021  liet Vlaanderen een werkloosheidsgraad 
van gemiddeld 4,1 % optekenen, wat nagenoeg 
overeenkomt met de ondergrens van de frictiewerk-
loosheid, terwijl Wallonië en Brussel nog altijd met 
massale werkloosheid kampen (respectievelijk 9  en 
12,4 %). Wordt de uitgebreide arbeidsreserve in 
aanmerking genomen, dan beliep de ‘labour mar-
ket slack’ in  2020 8,8 % in Vlaanderen, 15,2 % in 
Wallonië en 23,1 % in Brussel. 

Het is belangrijk dat deze arbeidsreserve wordt afge-
stemd op de openstaande betrekkingen om de span-
ningen op de Belgische arbeidsmarkt te verminderen. 
Dit kan deels door Brusselse en Waalse werkzoeken-
den toe te leiden naar vacatures in Vlaanderen. Dat is 
een essentieel actiepunt in het mobiliteitsbeleid van 
de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, die 
vacatures uitwisselen en voor de nodige taalbasisop-
leidingen zorgen. De werkzoekenden aan het werk 
krijgen zal echter niet voldoende zijn.

De matching tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod 
moet worden verbeterd om bij te dragen tot de 
Europese werkgelegenheidsdoelstellingen 1 en, vooral, 
om de door de federale overheid nagestreefde werk-
gelegenheidsgraad van 80 % tegen 2030 te bereiken. 

1 Binnen het ‘Actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten’ 
heeft de EU zich een werkgelegenheidsdoelstelling van 78 % 
van de 20- tot 64-jarigen tegen 2030 opgelegd. Om voldoende 
bij te dragen tot deze doelstelling, zou België, volgens de EC, 
in 2030 een werkgelegenheidsgraad van 76,5 % moeten halen.
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In vergelijking met de situatie in  2020 moeten hier-
voor ongeveer 660 000 mensen tussen 20 en 64 jaar 
extra aan de slag gaan.

De 80 %-doelstelling kan enkel worden behaald indien 
het aandeel werkenden in alle bevolkingscategorieën 
toeneemt. Uit een oefening van de Hoge Raad voor 
de Werkgelegenheid (HRW) blijkt dat de werkgele-
genheidsgraad van vooral de 20- tot 24-jarigen en de 
55- tot 64-jarigen, maar ook die van niet-EU-burgers, 
kortgeschoolden en vrou-
wen zeer sterk moet stij-
gen.1 De doelstelling kan 
uiteraard op diverse manie-
ren worden gehaald, maar 
een minder grote stijging voor sommige categorieën 
moet dan worden gecompenseerd door grotere stij-
gingen bij andere groepen.

Vrouwen kunnen de werkgelegenheid aanzienlijk hel-
pen verhogen. Hoewel hun werkgelegenheidsgraad al 

verscheidene jaren toeneemt, is deze nog steeds lager 
dan die van mannen, ook al is hun opleidingsniveau 
gemiddeld hoger. De kloof is nog groter indien de 
werkgelegenheidsgraad in voltijdequivalenten wordt 
beschouwd. Uit een recente analyse 2 blijkt dat het 
moederschap nog steeds een negatief effect heeft op 
de werkgelegenheid van vrouwen en hun neiging om 
deeltijds te werken vergroot.

Nog voordat de federale doelstelling werd vastgelegd, 
beoogden diverse regio-
nale overheden reeds hun 
werkgelegenheidsgraad te 
verhogen. Zo ambieert het 
Vlaams regeerakkoord ook 

80 % tegen 2030, terwijl Wallonië in  2025  68,7 % 
wil bereiken. Aangezien de regionale werkgelegen-
heidsgraden momenteel sterk verschillen – met name 
75,1 % in Vlaanderen, 64,7 % in Wallonië en 61,5 % 
in Brussel – zullen de gewesten met de laagste ratio 
de grootste inspanning moeten leveren, al is in elk 
gewest een sterke verhoging nodig om de doelstel-
lingen te kunnen halen.

Om de 80 %-doelstelling te bereiken, moet overi-
gens ook de arbeidsmarktparticipatie fors toenemen. 
Uit de HRW-oefening blijkt immers dat voor iedere 
bevolkingsgroep de werkgelegenheidsdoelstelling in 
2030 (vaak ruim) boven hun huidige participatiegraad 

Om het tekort aan arbeidskrachten 
op te vangen moet ook de inactieve 

bevolking worden gemobiliseerd

1 In deze oefening werd de werkgelegenheidsgraad in België 
voor alle bevolkingsgroepen vergeleken met die in Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, Denemarken, Zweden en Finland. In dit 
scenario werd het werkgelegenheidsverschil tussen mannen en 
vrouwen in België gehalveerd en werd voor alle groepen een 
deel van het verschil met de werkgelegenheidsgraad van het 
best presterende referentieland weggewerkt, waardoor de totale 
werkgelegenheidsgraad op 80 % uitkomt (HRW, 2021). 

2 Zie Nautet M. en C. Piton (2021), ‘How does parenthood affect the 
careers of women and men ?’, NBB, Economic Review, december.
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uitkomt, waardoor de doelstelling zelfs niet bereikt 
kan worden indien alle werklozen aan de slag zouden 
gaan. Het komt er dus op aan om een aanzienlijk deel 
van de huidige inactieve bevolking op arbeidsleeftijd 
te mobiliseren. Dat moet overigens in alle gewesten 
gebeuren, met inbegrip van Vlaanderen, waar het 
aandeel inactieven het kleinst is.

Een mismatch tussen vereiste en 
verworven vaardigheden

Op kwalitatief vlak is een van de voornaamste troe-
ven van België dat het over een zeer hoog opgeleide 
bevolking beschikt. Tussen  2000  en  2020 daalde 
het aandeel kortgeschoolden van 39  tot 20 % van 
de 20- tot 64-jarigen, terwijl het aandeel hoogge-
schoolden steeg van 26 tot 41 %.

De stijging van het scholingsniveau draagt bij tot een 
hogere arbeidsmarktparticipatie : hooggeschoolden zijn 
immers niet alleen vaker actief, maar hun integratie is 
ook duurzamer. Het diplomaniveau zegt echter niet al-
les. De studiekeuzes zijn bepalend voor de matching tus-
sen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. 
Zo trekken de STEM-opleidingen weinig studenten aan, 
terwijl er op de arbeidsmarkt nochtans veel vraag is naar 
afgestudeerden uit die richtingen. En nauwelijks 2 % 
van de afgestudeerden kozen voor een ICT-opleiding, te-
gen gemiddeld 4 % in de EU. Dit kan verklaren waarom 
maar liefst 11 % van de Belgische ondernemingen aan-
geven het moeilijk te hebben om dergelijke specialisten 
aan te werven. Dit percentage is het hoogste van de EU, 
waar het gemiddelde onder de 5 % uitkomt.

De digitalisering en de vergroening van de economie 
hebben ook een impact op de arbeidsmarkt. Bepaalde 
beroepen verdwijnen, nieuwe functies ontstaan en de 
meeste, zo niet alle beroepen veranderen. Door deze 
veranderingen vragen bedrijven ook andere vaardighe-
den. Zij zijn niet alleen op zoek naar nieuwe technische 
vaardigheden (hard skills) die verband houden met deze 
nieuwe functies, maar ook naar meer en meer soft 
skills, zoals relationele competenties en communica-
tievaardigheden, innovatie- en aanpassingsvermogen.

Eerste hefboom : activering

Om tegemoet te komen aan de behoeften aan ar-
beidskrachten en een inclusieve groeidynamiek te 
creëren, volstaat het niet om mensen aan het werk te 

houden, zoals het geval was tijdens de gezondheids-
crisis. Er moet ook een efficiënt systeem van activering 
en van reallocatie van middelen worden opgebouwd 
dat gebaseerd is op aanwervingsstimuli, hulp bij het 
zoeken naar werk en opleidingsprogramma’s voor 
veelgevraagde functies en knelpuntberoepen.

Bij de begrotingsopmaak 2022 heeft de regering di-
verse maatregelen genomen voor een sterkere active-
ring van de arbeidskrachten. Ze wil werken lonender 
maken en levenslang leren aanmoedigen (zie hier-
onder), maar ook knelpuntberoepen aanpakken, de 
re-integratie van personen in arbeidsongeschiktheid 
stimuleren en meer flexibiliteit mogelijk maken op het 
gebied van de arbeidstijd.

Ook het recent goedgekeurde Belgisch nationaal plan 
voor herstel en veerkracht bevat activerende maatrege-
len. Deze op langere termijn geplande hervormingen 
beogen onder meer deeltijdwerk met werkloosheids-
uitkeringen of een leefloon te kunnen cumuleren, 
discriminatie sterker te bestrijden en werkzoekenden 
uit kwetsbare groepen beter te begeleiden. Voor veel 
van de hervormingen, met inbegrip van de aange-
kondigde herziening van het pensioenstelsel, zal de 
impact op de arbeidsmarkt echter sterk afhangen van 
de concrete implementatie.

Dergelijke maatregelen zijn nochtans meer dan wel-
kom, aangezien de Belgische arbeidsmarkt bijzon-
der rigide is. Een aantal structurele rigiditeitsfactoren, 
zoals het gebrek aan professionele en geografische 
mobiliteit, de te nauwe band tussen loon en anciën-
niteit en de scheefgetrokken verhouding tussen loon 
en productiviteit, de hoge belasting op het arbeidsin-
komen en de financiële werkloosheidsval, om er maar 
enkele te noemen, kunnen een rem zetten op een 
optimale (re)allocatie.

Tweede hefboom :  
werken lonender maken

Een job aanvaarden moet in alle gevallen financi-
eel voordeliger zijn dan werkloosheid of inactiviteit. 
Daarbij spelen niet alleen het brutoloon, de sociale 
lasten en de belasting op het arbeidsinkomen een 
rol, maar ook dat sociale voordelen zoals een werk-
loosheidsuitkering of het leefloon wegvallen. Hoewel 
er de voorbije jaren diverse hervormingen werden 
doorgevoerd, waaronder de introductie van de so-
ciale en de fiscale werkbonus, de degressiviteit van 
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de werkloosheidsuitkering en de taxshift 2016-2020, 
blijven werkloosheids- of inactiviteitsvallen bestaan, 
waardoor het voor som-
migen financieel niet aan-
trekkelijk is om te werken. 
Aangezien de laagste so-
ciale uitkeringen in België 
onder de armoedegrens vallen, is werken aantrek-
kelijker maken door de uitkeringen verder te ver-
lagen geen wenselijke optie. Met het oog op de 
bestrijding van armoede heeft de federale regering 
in  2021  overigens een aantal sociale uitkeringen, 
waaronder het leefloon, een eerste maal verhoogd.1 

1 Met inbegrip van de indexering en de welvaartsaanpassing is het 
leefloon op 1 januari 2021 met 4,7 % verhoogd en nam het op 
1 januari 2022 verder toe met 8,9 %.

Tot en met  2024  zullen de laagste uitkeringen nog 
verder worden opgetrokken, bovenop de stijgingen 

door de indexering en de 
welvaartsenveloppe. Deze 
aanpassingen, die wen-
selijk zijn vanuit sociaal 
oogpunt, vergroten echter 

de kans op werkloosheids- en inactiviteitsvallen voor 
kortgeschoolden met een laag loon. Om deze mensen 
toch aan te zetten actief te worden, moet de finan-
ciële prikkel voldoende groot zijn, wat in principe 
kan gebeuren door middel van hogere brutolonen of 
minder (para)fiscale druk op arbeid.

De beslissing van de sociale partners in 2021 om het 
Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen 
(GGMMI) gefaseerd te verhogen helpt om werken 

Om de beroepsbevolking te 
mobiliseren moet werken (financieel) 

aantrekkelijker worden gemaakt

Grafiek  7.9

Het financieel voordeel van werken blijft gering in België en de belasting op arbeid loopt snel op
(in %, 2020, voor een alleenstaande zonder kinderen ten laste)
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Bron : OESO.
1 Deze indicator geeft weer in welke mate het netto-inkomen toeneemt wanneer een werkloze of een leefloontrekker aan het werk gaat, 

rekening houdend met de belasting op arbeid en met het verlies van de sociale uitkering. De berekening gaat uit van de veronderstelling 
dat het jaarinkomen bestaat uit twaalfmaal de uitkering of het loon en, in het geval van werkloosheid, dat het nieuwe loon gelijk is aan 
het laatst verdiende loon.
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ook voor de laagstbetaalde banen lonender te ma-
ken. Deze stijging, die bovenop de automatische in-
dexering komt, is de eerste reële verhoging van het 
nationaal minimumloon sinds het interprofessioneel 
akkoord van  2007-2008. Concreet zal het GGMMI 
in 2022, in 2024 en in 2026 worden opgetrokken, en 
in 2028  is een verdere verhoging mogelijk op basis 
van een vergelijking met de buurlanden.1 Opdat de 
stijging van het nationaal minimaal brutoloon ook 
een toename van het nettoloon zou inhouden, zul-
len de grensbedragen van de sociale en de fiscale 
werkbonus worden verhoogd. De werkgevers zullen 
worden gecompenseerd voor de stijgende loonkosten 
door middel van een aanpassing van de structurele 
bijdragevermindering voor lage lonen.

Het aantal werknemers met een loon in de buurt 
van het nationaal minimumloon is gering in België. 
Zo is het aandeel van werknemers met een loon dat 
maximaal 5 % hoger ligt dan het nationaal minimum-
loon gedaald van 3 % in  2000  tot 2,1 % in  2015.2 
De verhoging van het GGMMI zal er niettemin toe 
bijdragen dat werken aantrekkelijker wordt. De abso-
lute ondergrens voor de lonen in België komt hierdoor 
immers hoger te liggen, waardoor het risico op een 
werkloosheids- of inactiviteitsval verkleint.

Ten slotte bepaalt in het bijzonder de (para)fiscaliteit 
of werken al dan niet loont. De beslissing om aan de 
slag te gaan wordt immers niet genomen op basis 
van het bruto- maar het nettoloon. Als gevolg van de 
taxshift 2016-2020 is de belasting op arbeid in België 
voor alle loonniveaus de voorbije jaren gedaald ; de 
afname was het sterkst voor de lagere lonen. Ondanks 
deze inspanning blijft de (para)fiscale druk op arbeid in 
België nog steeds beduidend hoger dan in de drie voor-
naamste buurlanden. Bovendien neemt de belasting op 
arbeid bij een hoger brutoloon snel toe, in het bijzon-
der als gevolg van de personenbelasting en de werk-
nemersbijdragen voor de sociale zekerheid. Hierdoor 
vergroot niet alleen de kans op een werkloosheids- of 
inactiviteitsval maar ook het risico op een promotieval. 
De stijging van het brutoloon vertaalt zich in dat geval 
niet of onvoldoende in een hoger nettoloon, waardoor 
de financiële prikkel verkleint om meer uren te werken 
of promotie te willen maken.

1 Zo bedraagt het GGMMI momenteel € 1 691 per maand voor een 
18-jarige zonder anciënniteit in de onderneming. In april 2022 
wordt dat bedrag verhoogd met € 76 bruto per maand, en in 
april 2024 en april 2026 telkens nogmaals met € 35.

2 Zie Vandekerckhove S., S. Desiere en K. Lenaerts (2020), 
Minimum wages and wage compression in Belgian industries, 
NBB Working Paper Research 387, July.

Diverse Belgische overheden hebben in dat verband 
maatregelen gepland. Zo wil de federale regering 
in  2022  het percentage van de bijzondere bijdrage 
voor de sociale zekerheid verminderen, waardoor 
werknemers meer nettoloon zullen overhouden. 
Aangezien deze bijdrage stijgt in functie van het 
brutoloon, beperkt deze aanpassing ook het risico op 
een promotieval bij lage en gemiddelde lonen. Ook de 
Vlaamse regering wil werken aantrekkelijker maken 
voor mensen met een lager inkomen. Daartoe zal ze 
in 2022 een premie (de ‘Vlaamse Jobbonus’) invoeren 
die € 600  op jaarbasis bedraagt voor de allerlaagste 
lonen en geleidelijk afneemt tot nul bij een bruto 
maandloon hoger dan € 2 500. De federale regering 
plant ook een brede fiscale hervorming om de belas-
tingdruk op arbeid verder te verlagen.

Bij dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat 
de beslissing om actief te worden op de arbeidsmarkt 
niet alleen afhangt van financiële overwegingen, maar 
ook van de werkomstandigheden, de gezinssituatie, 
de gezondheidstoestand en diverse socio-culturele 
overwegingen. Om de activering op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, moet dan ook niet alleen aandacht 
worden besteed aan de louter financiële aspecten, 
maar ook aan deze talrijke andere obstakels.

Het overheidsoptreden is bepalend om werken aan-
trekkelijker te maken en tegelijkertijd het risico op 
armoede te bestrijden en het concurrentievermogen 
van de ondernemingen te behouden. Het heeft ech-
ter een directe kost voor de overheidsfinanciën, die 
alleen kan worden gecompenseerd als de werkgele-
genheidsgraad er duurzaam door wordt verhoogd.

Derde hefboom : opleiding

De initiële scholing en permanente opleiding hel-
pen de kwalitatieve mismatches op de arbeidsmarkt 
verminderen. Zoals eerder vermeld, stemmen de stu-
die- of beroepskeuzes niet altijd overeen met de be-
hoeften van de ondernemingen. Dit heeft niet alleen 
betrekking op hooggeschoolden. Tal van functies 
waarvoor een tekort aan arbeidskrachten bestaat 
vereisen geen hoge kwalificaties. De technische stu-
dierichtingen en het systeem van alternerend leren 
bieden talrijke werkgelegenheidskansen en moeten 
dus worden aangemoedigd. En het aanpakken van 
voortijdig schoolverlaten kan de moeilijkheden af-
zwakken om zich op de arbeidsmarkt te integre-
ren en om later nieuwe beroepsvaardigheden te 
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verwerven. In  2020 verliet 8 % van de jongeren de 
schoolbanken zonder een diploma van het secun-
dair onderwijs of een ge-
lijkwaardig getuigschrift. 
Dit is een beter resultaat 
dan gemiddeld in de EU 
(10 %), maar er zijn ver-
schillen tussen de gewesten : in Vlaanderen ligt het 
percentage voortijdige schoolverlaters op 7 %, in 
Wallonië en Brussel op 10 %.

Permanente opleiding zorgt ervoor dat arbeidskrach-
ten gedurende hun hele loopbaan inzetbaar blijven en 
laat hen, indien nodig, toe om hun vaardigheden uit 
te breiden of aan te passen om tegemoet te komen 
aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Volgens de laatst beschikbare enquêteresultaten van 
Eurostat over volwassenenonderwijs (AES, 2016) blijkt 
echter dat, ondanks vele maatregelen en middelen, 
slechts 54 % van de werknemers in België in de 
loop van het voorbije jaar aan permanente oplei-
ding deelnam. Hiermee ligt deze ratio iets hoger 
dan het EU-gemiddelde van 52 %. De participatie-
graad aan permanente opleiding is doorgaans lager 

voor werkzoekenden, maar deze bedroeg in België 
niettemin 42 %, tegen gemiddeld 28 % in de EU, 

dankzij het zeer uitge-
breide opleidingsaanbod 
van de overheidsdiensten 
voor arbeidsbemiddeling. 
De situatie is echter min-

der gunstig voor de inactieven. Hun participatiegraad 
aan permanente opleiding beliep 20 %, tegen 22 % 
in de EU.

Volgens Cedefop, een agentschap van de EU, zou 40 % 
van de Belgische werknemers opleiding nodig hebben 
om aan het werk te blijven of om zich beroepsma-
tig te kunnen heroriënteren. Het betreft voornamelijk 
maar niet uitsluitend kortgeschoolden. Ook  midden- 
en hooggeschoolden met zwakke digitale vaardighe-
den of die bepaalde algemene competenties ontberen 
(zoals communicatie- en organisatievaardigheden of 
voldoende stressbestendigheid) hebben er nood aan.

De noodzaak en het nut van permanente opleiding 
worden onvoldoende ingezien. Uit de AES-enquête 
van 2016 blijkt immers dat vier op de tien volwasse-
nen geen opleiding willen volgen, met name omdat 

Er is meer opleiding nodig om 
de vaardigheden beter af te 

stemmen op de vereisten
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ze menen dat ze er geen nodig hebben. Er worden 
ook praktische belemmeringen aangehaald : tijdsge-
brek, afstand, tijdstip van de opleidingen, gezond-
heidsredenen, kosten, enzovoort.

Er zijn overigens grote individuele verschillen in par-
ticipatie aan permanente opleiding. Kortgeschoolden 
en 55-plussers nemen er het minst aan deel.

Een overgrote meerderheid van de Belgische onder-
nemingen (84 %, tegen gemiddeld 71 % in de EU) 
maken het hun werknemers nochtans mogelijk om 
opleidingen te volgen. De opleidingsstrategie verschilt 
naargelang van de bedrijfstak. Sommige branches blij-
ven achter, zoals de horeca en de detailhandel, terwijl 
andere vooroplopen, zoals de financiële dienstverle-
ning. Ook de ondernemingsgrootte is een belangrijke 
determinant van de opleidingsintensiteit. Gemiddeld 
beschouwd bieden kleine bedrijven hun werknemers 
minder opleidingen aan, hoewel de inspanningen op 
dit gebied zeer uiteenlopen naargelang van de acti-
viteit van de onderneming. Er wordt ook vastgesteld 
dat de productievere ondernemingen de hoogste 

Grafiek  7.10

Kortgeschoolden en 55-plussers nemen minder deel aan permanente opleiding
(verschillen in participatie aan formele of niet-formele opleidingen over een periode van één jaar, in procentpunt, 2016)
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opleidingsintensiteit hebben, zonder hier noodzakelij-
kerwijs over een oorzakelijk verband te spreken.

Het systeem van permanente opleiding telt tal van 
spelers uit de publieke en de private sector evenals 
uit de verenigingssector. De federale structuur en de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de verschil-
lende beleidsniveaus maken het beleid van perma-
nente opleiding complexer. De HRW 1, die zijn verslag 
van 2021 aan de permanente opleiding wijdde, heeft 
een reeks aanbevelingen geformuleerd. Die aanbeve-
lingen hebben betrekking op de coördinatie tussen 
de verschillende spelers en de vereenvoudiging van 
het systeem, op de noodzaak van een toekomstge-
richte visie en van een afstemming van de opleidin-
gen op de behoeften van de arbeidsmarkt, op de 
verhoging van de deelname van de ondervertegen-
woordigde groepen en op het belang van betere 
statistieken en van een evaluatie van het beleid.

1 HRW (2021), Permanente opleiding van werknemers : investeren 
in de toekomst, november.
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7.3 Het klimaatprobleem en 
de energietransitie

De opwarming van de aarde houdt op termijn zeer 
grote risico’s in voor de economische activiteit en voor 
het leven op aarde. Ook voor België kunnen de ge-
volgen zeer significant zijn, zoals blijkt uit de enorme 
schade die de overstromingen in juli veroorzaakten. 
Om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 °C, zo-
als overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs, 
moet de globale uitstoot van broeikasgassen snel 
substantieel worden gereduceerd.1 De huidige trend is 
echter nog steeds duidelijk opwaarts gericht : na een 
lichte afname in 2020, als gevolg van de COVID-19-
crisis, zijn de mondiale emissies in 2021  immers op-
nieuw sterk toegenomen.

Tegen deze achtergrond heeft de EU zich geëngageerd 
om de emissies fors te verlagen. In juli  2021  lan-
ceerde de EC het ‘Fit for 55’-pakket, waarin 

1 Aangezien de opwarming van de planeet afhangt van de totale 
hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en deze er slechts 
zeer traag worden afgebroken, is het belangrijk de uitstoot zo 
snel mogelijk terug te dringen.

klimaatneutraliteit tegen 2050 beoogd wordt. In tus-
sentijd moet de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2030 met 55 % worden teruggedrongen ten opzichte 
van 1990. Deze  doelstellingen moeten nog worden 
vertaald in reductiecijfers voor de diverse lidstaten, 
maar ongeacht de precieze invulling ervan is het alvast 
duidelijk dat het een grote uitdaging zal vormen om 
de Belgische broeikasgasemissies voldoende terug te 
dringen. De  Belgische economie stoot immers per 
euro gecreëerde toegevoegde waarde meer broeikas-
gassen uit dan andere Europese landen, en ook het 
consumptiepatroon van de gezinnen leidt per hoofd 
van de bevolking tot meer uitstoot.

Binnen de EU werd geopteerd voor een tweeledige 
aanpak van de emissies. De uitstoot van zeer ener-
gie-intensieve ondernemingen uit bepaalde bedrijfs-
takken – zoals de opwekking van elektriciteit, de 
olieraffinage, de staal-, cement- en metaalnijverheid, 
de chemische industrie, en het luchtvervoer binnen 
Europa – wordt geregeld door middel van het EU 



224 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2021

Emissions Trading System (EU-ETS). Het systeem (zie 
Kader  8), dat instaat voor ongeveer 40 % van de 
uitstoot in de EU, functioneert volledig op Europees 
niveau ; voor de ETS-branches zijn dan ook Europese 
doelstellingen van kracht. Alle andere emissies 1 vallen 
onder de ESD-regeling (Effort Sharing Decision), waar-
voor een door de EU bepaalde emissiedoelstelling 
vertaald wordt in doelstellingen op het niveau van de 
lidstaten, die de nodige maatregelen moeten nemen 
om de beoogde afbouw te bereiken.

De algemene vermindering van de emissies met 55 % 
werd door de EC omgezet in afzonderlijke doelstel-
lingen voor de ETS- en 
de ESD-branches : in 
2030 moet de uitstoot van 
broeikasgassen er respec-
tievelijk 61 en 40 % lager liggen dan in 2005. Dit houdt 
in dat in vergelijking met de uitstoot in  2019 – het 

1 Met uitzondering van de sector ‘landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw’. In nettotermen geeft deze sector 
in België geen aanleiding tot koolstofemissies maar tot een 
(beperkte) opname van koolstof (ongeveer 1 % van de totale 
emissies in 2019).

meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn 
die niet vertekend worden door de coronacrisis – de 
emissies er met respectievelijk zowat de helft en een 
derde moeten verminderen. Om op Europees niveau 
de ESD-uitstoot met 40 % te kunnen verminderen, 
stelt de EC voor dat deze reductie in België 47 % zou 
belopen. Gezien de zeer beperkte vermindering die 
sinds 2005 in ons land werd gerealiseerd, houdt deze 
doelstelling een vermindering in met 43 % ten opzichte 
van de uitstoot in 2019.

Deze doelstellingen zijn, zeker gezien de korte res-
terende tijdspanne, zeer ambitieus. In overeenstem-

ming met de bevoegd-
heidsverdeling is het in 
België veelal aan de deel-
staten om de noodzake-

lijke maatregelen te nemen. In tegenstelling tot in 
het ETS-systeem, waar er gekozen werd voor een 
prijssignaal – met name de impliciete koofstofprijs 
die voortvloeit uit de verhandeling van een beperkt 
en afnemend aantal emissierechten –, opteren de di-
verse Belgische overheden tot op heden vooral voor 
regulering om de ESD-uitstoot te reduceren, zoals 
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Bronnen : EC, EEA.
1 Het ETS-systeem (EU Emissions Trading System) regelt de uitstoot van de meest energie-intensieve bedrijven in de EU. De ESD-regeling 

(Effort Sharing Decision) betreft alle emissies die niet onder het ETS-systeem vallen.

Een duidelijk prijssignaal voor  
alle broeikasgasemissies is nuttig
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minimale isolatienormen voor woningen of de gelei-
delijke uitfasering van auto’s op fossiele brandstof. 
Ook voor deze branches zou een duidelijk prijssig-
naal nochtans nuttig zijn. 
Belastingen die worden 
geheven naargelang van 
de koolstofinhoud van de 
energiebron zorgen er im-
mers voor dat fossiele brandstoffen relatief duurder 
worden dan hernieuwbare bronnen. Op voorwaarde 
dat het toekomstig pad van deze belastingen tijdig 
duidelijk aangekondigd wordt, kan zo’n koolstofprijs 
de keuzes van bedrijven en gezinnen dan ook in 
sterke mate sturen naar de meest kostenefficiënte 
manier om de doelstelling te bereiken. Een ruim 
vooraf aangekondigde koolstoftaks geeft in principe, 
in tegenstelling tot het ETS-systeem waar de emissie-
hoeveelheden worden vastgelegd, minder aanleiding 
tot prijsvolatiliteit.

Ook al kiezen de overheden in België voor de niet-ETS-
sector niet voor een koolstoftaks, toch leiden allerlei 
fiscale instrumenten tot een indirecte belasting van 
uitstoot. De eruit afgeleide impliciete CO2-prijzen lopen 
echter sterk uiteen. Zo ligt het effectieve CO2-tarief 
dicht bij nul voor de verwarming van gezinswoningen 
en kennen bedrijfswagens een zeer gunstige fiscale be-
handeling die er, vooral in combinatie met een bedrijfs-
tankkaart, voor zorgt dat hun vervuilingskosten niet 
door de gebruikers worden gedragen.1 Daartegenover 
staat dat de emissies van het overige wegvervoer rela-
tief zwaar belast worden ; de impliciete prijs ervan ligt 
veel hoger dan de huidige ETS-prijs voor de Belgische 
industriële ondernemingen. De efficiëntie van de CO2-
taxatie in België kan dan ook sterk worden verbeterd 
door de heffingen emissieneutraler te maken. Een 
dergelijke taxshift zou bovendien de meest efficiënte 
emissieverlagende technologieën stimuleren.2

Fossiele brandstoffen belasten leidt tot hogere prij-
zen voor aardgas en aardolie(derivaten) en voor de 
producten en diensten die er gebruik van maken. 
Maar een dergelijk beleid betekent niet dat de 
energiecrisis in  2021, toen energie bruusk duurder 
werd, zich zal herhalen. Ten eerste werd die opstoot 
niet gedreven door belastingen in het kader van 

1 Zoals verderop wordt verduidelijkt, heeft de federale regering 
echter beslist de gunstige fiscale behandeling af te bouwen voor 
bedrijfswagens op fossiele brandstoffen.

2 Voor meer details zie Cornille D., R. Schoonackers, P. Stinglhamber 
en S. Van Parys (2021), ‘Fiscal policy instruments to mitigate 
climate change – A Belgian perspective’, NBB, Economic Review, 
december.

een klimaatbeleid, maar door een sterke stijging 
van de prijs van de energiecomponent zelf. Omdat 
deze energetische grondstoffen voor het overgrote 

deel worden ingevoerd, 
vloeiden de hogere ener-
giekosten weg naar het 
buitenland en leidden ze 
dus tot een verarming van 

de economie. Een koolstoftaks, daarentegen, levert 
additionele belastingopbrengsten op die in de eco-
nomie geïnvesteerd kunnen worden, of herverdeeld 
kunnen worden om de gevolgen voor zwakkere 
groepen (gedeeltelijk) te compenseren. Ten tweede 
was de prijsverhoging in  2021  zeer brutaal en on-
verwacht. Een optimale koolstoftaks moet daaren-
tegen geleidelijk toenemen, volgens een duidelijk 
vooraf aangekondigd traject, zodat alle actoren hun 
investeringsbeslissingen daaraan kunnen aanpassen 
en er een permanente gewenste gedragsverande-
ring verkregen wordt. Overigens zijn voorspelbaar-
heid en een voldoende lange overgangsperiode ook 
belangrijk voor andere klimaatmaatregelen, zoals 
regulering, om de keuzes in de gewenste richting 
te sturen. Om de investeringen in groene energie 
financieel interessant te maken, zouden de hoge 
energieprijzen van eind  2021  zelfs niet nodig zijn. 
Alternatieve bronnen zijn immers al competitief en 
rendabel bij duidelijk minder hoge prijzen voor fos-
siele brandstoffen en dat zal zeker het geval zijn 
indien de kostprijs van groene technologieën verder 
zou afnemen.

De technologische vooruitgang en de schaalvoor-
delen bij installaties voor wind- en zonne-energie 
hebben geleid tot een daling van de gemiddelde 
geactualiseerde eenheidsproductiekosten van elek-
triciteit (levelized cost of electricity – LCOE) voor de 
betreffende technologieën. Volgens een in opdracht 
van de EC uitgevoerde studie werden deze kosten 
in  2018, voor installaties die operationeel waren in 
de EU, geraamd op € 59  en € 84  per MWh voor 
onshore en offshore windenergie, € 87  per MWh 
voor grootschalige fotovoltaïsche zonne-energie en 
€ 133  per MWh voor individuele zonne-installaties. 
Verscheidene opties hebben een productiekost die 
lager ligt dan die van stoom- en gasturbinecentrales 
(€ 98  per MWh), en die ver onder de elektriciteits-
prijs uitkomt die in het laatste kwartaal van 2021 op 
de markten werd waargenomen (namelijk ongeveer 
€ 152 per MWh voor levering in het jaar 2022). Deze 
ramingen houden evenwel geen rekening met alle 
kosten die voortvloeien uit de intermitterende aard 

Een koolstofprijs houdt  
geen herhaling in van  

de energiecrisis van 2021
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van deze opwekkingsopties. Gezien het niveau van 
deze productiekosten zou de elektriciteitsprijs als 
gevolg van de transitie niettemin lager liggen dan de 
eind 2021 waargenomen niveaus.

Al met al zou de overgang naar een koolstof arme 
economie aldus een kleinere 1 en meer geleidelijke 

1 Zie bv. EC (2021), ‘Impact assessment report‘, Commission Staff 
Working Document.

toename van de energiekosten inhouden dan in 2021, 
wat de gedragswijzigingen van gezinnen en bedrijven 
zou vergemakkelijken.

Een gepast klimaatbeleid vereist ook de ontwikkeling 
van een intelligent flankerend energiebeleid dat op 
een efficiënte manier intermitterende hernieuwbare 
bronnen weet te integreren. Zo kunnen abrupt stij-
gende prijzen zoals in 2021 en de afhankelijkheid van 
het buitenland worden beperkt.
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De kosten voor de productie van groene elektriciteit worden steeds concurrentiëler
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Bronnen : Refinitiv (an LSEG company) – eigen berekeningen, Altmann M., T. Badouard, D. Moreira de Oliveira, P. Torres en J. Yearwood (2020), 
Final Report – Cost of Energy (LCOE) – Energy costs,taxes and the impact of government interventions on investments.
1 Op basis van een traject voor de brandstofkosten voor aardgas van € 2018 25 / MWh in 2019 tot ongeveer € 2018 40 / MWh in 2040.



227NBB Verslag 2021 ¡ Naar een duurzame en veerkrachtige economie

Over het nut van een koolstofprijs

Sommige keuzes van de economische actoren veroorzaken milieukosten die niet automatisch tot uiting 
komen in de marktprijzen van de fossiele energiebronnen. Die kosten kunnen geïnternaliseerd worden 
door een koolstofprijs op te leggen. Zo worden de economische actoren er steeds toe aangezet de kosten 
van hun ecologische voetafdruk in rekening te brengen bij hun consumptie- en investeringsbeslissingen. 
Om de aan de transitie inherente investeringen, met name in energieprojecten, te realiseren, is het van 
essentieel belang de onzekerheid te verminderen, door een duidelijk, voorspelbaar en geloofwaardig 
vooruitzicht op het middellange- en langetermijnverloop van die prijs te verschaffen.

Een koolstofprijs kan tot stand komen door hetzij rechtstreeks een prijs op te leggen via een koolstoftaks, 
hetzij een volume toegestane emissies vast te stellen dat via het marktmechanisme tot een impliciete 
prijs leidt. Op Europees vlak werd in 2005 gekozen voor de invoering van een indirecte koolstoftarifering 
in bepaalde economische bedrijfstakken met een hoge uitstoot. Daartoe wordt een beperkt aantal 
broeikasgasemissierechten toegekend die verhandeld kunnen worden op een Europese eenheidsmarkt, 
wat de maximale voor die branches toegestane hoeveelheid emissies de facto beperkt. Het systeem legt 
voor de emissies van die bedrijfstakken een afnemend plafond op. Via veiling worden emissierechten ten 
belope van dat maximum toegewezen. Voorts wordt een klein deel gratis toegewezen aan de branches 
die concurrentie ondervinden van buiten het EU-ETS. De emissierechten kunnen vervolgens worden 
verhandeld tussen de ondernemingen met overtollige rechten en de ondernemingen die meer uitstoten 
dan de vergunningen waarover ze beschikken. Het ‘cap-and-trade’-systeem is zodanig ontworpen dat 
het berust op de geplande schaarste aan die rechten. Die benadering stelt het emissievolume van die 
bedrijfstakken vast, waardoor de prijs van die emissies endogeen wordt bepaald op de markt. Op korte 
termijn kan die prijs dus zeer volatiel zijn.

Het EU-ETS werd in verscheidene fasen verruimd. Tot in maart 2018 lag de prijs onder € 10 per ton CO2. 
Een dergelijk prijsniveau was weinig bevorderlijk voor investeringen in de technologieën die nodig zijn 
om efficiënt toe te werken naar een verlaging van de emissies op lange termijn, waarvoor nog tal van 
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innovaties vereist zijn. De afgelopen drie jaar steeg die prijs echter geleidelijk, tot gemiddeld € 69 / ton 
CO2 in het laatste kwartaal van 2021.

Naar aanleiding van de ambitieuzere klimaatverbintenissen van de EU formuleerde de EC 
in juli  2021  voorstellen om het EU-ETS te herzien, om de emissiereductie-inspanningen van de 
desbetreffende bedrijfstakken te versnellen. De EC stelt voor om verscheidene componenten van het 
mechanisme te herijken. Zo zou het plafond van de emissierechten in 2030  61 % lager liggen dan 
in 2005, in plaats van 43 %, door de afname op jaarbasis te versnellen van 2,2 tot 4,2 %. Ook zouden 
de gratis toewijzingen worden teruggeschroefd en worden toegekend op basis van restrictievere criteria 
en zou het systeem worden uitgebreid tot de scheepvaart, de gebouwen en het wegvervoer. Daarnaast 
zouden nieuwe voorwaarden voor het gebruik van de inkomsten uit de veilingen worden toegepast 
om innovatie te stimuleren en om de herverdelingseffecten aan te pakken, zodat de maatschappelijke 
aanvaarding van de ambitieuze verbintenissen niet in het gedrang komt. Ten slotte stelt de EC voor 
een koolstofgrenscorrectiemechanisme in te voeren dat het koolstofgehalte verrekent in de prijs van 
ingevoerde goederen, om te vermijden dat bepaalde vervuilende activiteiten naar buiten de EU worden 
verplaatst.

Door die verkrapping van de Europese markt van emissierechten geeft de overheid de investeerders aan 
dat de koolstofprijs de komende jaren zal toenemen. Dat zou investeringen in koolstofarme opties en 
de ontwikkeling van innoverende technologieën moeten stimuleren. Technologieën als de afvang en 
de opslag van koolstofdioxide of de productie van groene waterstof door elektrolyse aan de hand van 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zouden aldus kunnen profiteren van de stijging van de 
koolstofprijs. De toename van de kosten van projecten die gebruikmaken van fossiele energiebronnen 
impliceert immers dat koolstofvrije technologieën, die momenteel weinig rendabel zijn, technisch en 
economisch voldoende levensvatbaar zouden kunnen worden om duurzaam ingeburgerd te raken.

Prijs van de EU-ETS-emissierechten
(in € per ton CO2-equivalent)
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Bron : Refinitiv (an LSEG company).
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Zo kan waterstof in verscheidene processen fossiele brandstoffen vervangen. De exploitatie van lokale 
elektrolyse-eenheden kan bijvoorbeeld de flexibiliteit van het elektriciteitssysteem helpen ondersteunen 
(het elektriciteitsnet in evenwicht houden of voeden op piekmomenten). Volgens gegevens van het 
Internationaal Energieagentschap (IEA) zou bij een aardgasprijs van $ 24 / MWh (die vergelijkbaar 
is met de gemiddelde prijzen tijdens de jaren  2010) echter een prijs van $ 100  per ton CO2  nodig 
zijn om die technologie concurrerend te maken indien de waterstofprijs $ 1,5  per kg bedraagt. 
De  rentabiliteitsdrempel neemt toe met de waterstofprijs : voor een waterstofprijs van $ 2 per kg, zou 
de prijs voor een ton CO2 moeten oplopen tot $ 175. Daartegenover zouden op waterstof gebaseerde 
productie-eenheden, met de tijdens het laatste kwartaal van 2021 geldende aardgasprijzen ($ 73 / MWh 
voor levering op de Europese markt in 2022), concurrentieel zijn bij de huidige kosten van koolstof en 
waterstof ($ 3 per kg). 

Productiekosten voor het in evenwicht brengen van het elektriciteitsnet aan de hand van 
aardgas of waterstof
(in $ per MWh)
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Bron : IEA (2019), The Future of Hydrogen. Alle rechten voorbehouden ; aangepast door de NBB.
1 Gemiddelde geactualiseerde eenheidskosten voor de elektriciteitsproductie gericht op het in evenwicht brengen van het 

elektriciteitsnet – met een belastingfactor van 15 % – volgens uiteenlopende hypothesen inzake brandstofkosten : voor een 
aardgasprijs van $ 7 / MBtu, dat is $ 24 / MWh, en voor een waterstofprijs van respectievelijk $ 1,5, $ 2 en $ 3 / kg. Informatie over de 
hypothesen die aan deze grafiek ten grondslag liggen, is beschikbaar in IEA (2019), The Future of Hydrogen.
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Een koolstofarme, betrouwbare en 
betaalbare elektriciteitsvoorziening 
waarborgen

De overgang naar een koolstofarm energiesysteem be-
rust op de aanpassing van zowel de vraag naar als het 
aanbod van energie aan de nieuwe milieuvereisten.

Voor wat de energievraag betreft, vergt een dergelijke 
aanpassing een verhoging van de energie-efficiëntie 
en een grotere elektrificatie van de toepassingen. 
Een betere beheersing 
van het verbruik, dankzij 
maatregelen voor een ra-
tioneel energieverbruik en 
energiezuinige apparaten, vermindert immers ver-
houdingsgewijs de energiekosten, werkt de bevoor-
radingszekerheid in de hand en verlaagt de uitstoot 
van broeikasgassen ten belope van het nog in de elek-
triciteitsmix aanwezige deel van elektriciteit die via 
fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Het verloop 
van de vraag naar elektriciteit zal ook afhangen van 
het tempo van de elektrificatie van de toepassingen. 
Daarbij zal elektrische energie fossiele energiebronnen 
vervangen voor zowel het vervoer (elektrische auto’s) 
als de verwarming van gebouwen (warmtepompen), 
en zelfs in bepaalde industriële processen.

In België wordt de elektrificatie ondersteund door 
overheidsmaatregelen zoals de beperking van de 
toegang tot een toenemend aantal stadscentra voor 
auto’s met een verbrandingsmotor of, ruimer be-
schouwd, de bevordering van elektrische auto’s via 
een groener belastingstelsel. Zo is voor elektrische 
auto’s in Vlaanderen een vrijstelling van inschrijvings-
taks en verkeersbelasting van kracht en zijn deze 
belastingen sterk verlaagd in Wallonië en in Brussel. 
Op federaal niveau zal de fiscale aftrekbaarheid 
voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor, die 

momenteel 50  tot 100 % 
beloopt naargelang van 
de CO2-uitstoot en het 
brandstoftype, geleidelijk 

worden teruggeschroefd ; ze zal niet meer van toe-
passing zijn voor de vanaf 2026 aangekochte nieuwe 
auto’s. Voor auto’s die geen koolstof uitstoten, blijft 
de aftrekbaarheid daarentegen eerst gehandhaafd 
op 100 % om vanaf 2027 geleidelijk terug te lopen 
tot 67,5 % in 2031.

Sinds 1  september  2021  is gedurende een periode 
van drie jaar onder bepaalde voorwaarden voorzien 
in een fiscale stimulans voor particulieren en onder-
nemingen die geconnecteerde laadstations (smart 
boxes) installeren : voor particulieren gaat het om een 

Een vraag naar elektriciteit 
in volle (r)evolutie
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belastingvermindering van ten hoogste € 1 500, voor 
de ondernemingen wordt een verhoogde aftrek van de 
investeringskosten toegestaan wanneer het laadstation 
openbaar toegankelijk is. De drie gewesten willen ook 
inspanningen leveren om meer openbare laadstations 
te installeren. Dat zal overigens nodig zijn indien de 
verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 
2035 wordt verboden, zoals de EC voorstelt.

Met betrekking tot het aanbod van energie moet de 
verandering steunen op een elektriciteitsproductie die 
zo neutraal mogelijk is inzake broeikasgasemissies. Op 
dit ogenblik berust het Belgische elektriciteitssysteem 
grotendeels op gas- en 
kerncentrales. Alhoewel de 
bijdrage van met zonne- en 
windenergie opgewekte 
elektriciteit toeneemt, wat past in de overgang naar 
een koolstofarme energievoorziening, vereist de beslis-
sing van de overheid over de kernuitstap een snelle en 
diepgaande aanpassing van het Belgische elektriciteits-
systeem. Kernenergie zorgt nu immers nog altijd voor 
bijna 40 % van de elektriciteitsproductie.

Die aanpassing mag trouwens niet ten koste gaan 
van de bevoorradingszekerheid, om de aantrekkings-
kracht van de economie en het comfort van de ge-
zinnen te vrijwaren. De federale overheid heeft zich 
daartoe verbonden door een duurzame en betaalbare 
bevoorrading te waarborgen.

Om de ontmanteling, tussen  2022  en  2025, van 
5,9  GW aan nucleair vermogen te compenseren, 
heeft de overheid een capaciteitsvergoedings-
mechanisme (CRM) ingesteld. Dit mechanisme 
beoogt vervangings capaciteit te activeren tot er 
voldoende hernieuwbare energiebronnen en flexibi-

liteitsmechanismen (oplos-
singen voor het beheer 
van de vraag en / of op-
slagcapaciteiten) worden 

aangewend. Op grond van die regeling wordt een 
vergoeding toegekend voor het beschikbaar houden 
van productiecapaciteit – naast die voor de geprodu-
ceerde energie – aan leveranciers die worden gese-
lecteerd na twee veilingen ; deze vinden respectieve-
lijk vier en één jaar vóór elk jaar van levering plaats.
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Op de eerste veiling voor levering in 2025-2026, kon 
ongeveer 4 450 MW aan capaciteit worden geselec-
teerd, tegen een kostprijs van € 141  miljoen. De  in 
aanmerking genomen offertes betreffen voor het 
grootste deel bestaande productie-eenheden (56 % 
van de aangeboden capaciteit, waaronder hoofdzake-
lijk bestaande gascentrales), aangevuld met installaties 
voor vraagbeheer en een kleine capaciteit aan nieuwe 
opslagmogelijkheden. Er werden ook twee nieuwe 
gascentrales in aanmerking genomen (in Vilvoorde 
en Awirs, van elk ongeveer 800  MW). De vergun-
ningsaanvragen voor die centrales zijn in behandeling.

In  2024  zal een tweede veiling worden gehouden 
voor dezelfde periode, om het contractueel volume 
te verfijnen en te zorgen voor een grote diversiteit 
aan beschikbare technologieën. Ze zal ook openstaan 
voor buitenlandse capaciteit. Bij de goedkeuring van 
de procedure en het wetgevend kader heeft de over-
heid nauwlettend toegezien op de beheersing van de 
CRM-kosten opdat deze geen extra lasten zou inhou-
den voor de burgers en de ondernemingen.

De federale overheid beoogt ook een grotere productie 
op basis van hernieuwbare energiebronnen, met de 
verdere ontwikkeling van windenergie in de Noordzee. 
De overheid gaat ervan uit tegen 2030 met een nieuwe 
concessie 3,2  tot 3,5  GW extra capaciteit aan wind-
energie te installeren, wat de totale capaciteit van 
offshore windenergie op 5,4 à 5,8 GW zou brengen.

Die ontwikkeling wordt in het kader van het natio-
naal plan voor herstel en veerkracht aangevuld met 
de bouw van een energie-
eiland op zee en het leg-
gen van verbindingen met 
andere offshore produc-
tiezones, zoals reeds werd 
opgestart met Denemarken. Het beperkte potentieel 
van de Belgische energieproductie op zee wordt zo 
opgevangen door een integratie in het Europese net-
werk van offshoreverbindingen.

Die ambitie komt ook tot uiting in de infrastructuur 
voor het vervoer over land, via de versterking van het 
hoogspanningsnet (met de Boucle du Hainaut en het 
Ventilus-project) om de geproduceerde elektriciteit te 

transporteren naar de verbruikscentra in België en in 
de EU. De distributienetten moeten eveneens worden 
aangepast aan het toenemende aandeel van gede-
centraliseerde hernieuwbare energiebronnen en aan 
de oplossingen voor vraagbeheer, die bidirectionele 
stromen en een toegenomen digitalisering van de ap-
paratuur inhouden.

Door de profielen van de consumptie en de produc-
tie van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen, 
is het mogelijk het potentieel van de productie met 
hernieuwbare energiebronnen te benutten, niette-
genstaande de grotere variabiliteit hiervan, evenals 
de behoeften aan vervangingscapaciteit te beper-
ken. Het  is daarbij niet voldoende de consumenten 
tot een passend gedrag aan te sporen, zowel via 
bewustmaking en informatieverstrekking als via de 
invoering van tariferingen die hun actieve participatie 
bevorderen, maar het is ook nodig de infrastructuur 
en de energiediensten te ontwikkelen die hen in staat 
stellen de meest geschikte keuzes te maken. Het in 
november  2021  in gebruik genomen platform voor 
de uitwisseling van informatie tussen distributienet-
beheerders, leveranciers en regulatoren is een be-
langrijke stap om een omgeving te creëren die beter 
aangepast is aan de marktontwikkelingen, zoals het 
gebruik van slimme meters, de toenemende integratie 
van prosumenten of de dynamische tarifering.

Het tot stand brengen van een toereikende bevoor-
rading die overeenstemt met de doelstellingen op 
lange termijn, vereist dus inspanningen van zowel 
de private actoren als de politieke overheid. De over-

heid moet onverwijld een 
stabiel en geloofwaardig 
regel gevend kader voor 
de energiemarkt uitwer-
ken, om de onzekerheid 

te verminderen en aldus de sterk noodzakelijke pri-
vate investeringen te ondersteunen. De verwezen-
lijking van die investeringen steunt op regelgeving 
die onder de bevoegdheden van de verschillende 
beleidsniveaus valt. Een coherente aanpak en een 
efficiënte coördinatie tussen de verschillende overhe-
den zijn bijgevolg onontbeerlijk om een zo goedkoop 
mogelijke transitie voor de burgers en de onderne-
mingen waar te maken.

Een coherent en geloofwaardig 
energiebeleid om de noodzakelijke 

investeringen aan te trekken
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7.4 De houdbaarheid van de 
overheidsschuld waarborgen

Geen welvaart zonder houdbare 
overheidsschuld

Hoewel overheidsschuld economisch en maatschap-
pelijk wenselijk kan zijn, mogen bepaalde grenzen 
niet worden overschreden. De goede werking van 
het financiële systeem berust immers op het ver-
trouwen van de krediet-
gevers in het vermogen 
van de kredietnemers om 
hun verplichtingen na te 
komen, met andere woor-
den in hun solvabiliteit. 
Voor de overheden impliceert solvabiliteit dat ze 
in staat zijn hun huidige en toekomstige financiële 
verplichtingen na te komen, zonder dat ze daarvoor 
economisch nefaste of maatschappelijk onhoudbare 
beleidsmaatregelen moeten nemen. Indien ze daar 

niet toe in staat zijn, zouden de kredietgevers on-
overkomelijke risicopremies aanrekenen of zelfs hun 
kredietverlening stopzetten.

De waarschijnlijkheid dat een overheid de controle 
over de schulddynamiek verliest neemt toe naarmate 
de schuld hoger is. Om veilig te zijn moet de schuld-

graad voldoende laag zijn, 
zodat negatieve schokken 
kunnen worden opgevan-
gen en de overheid in staat 
blijft de schulddynamiek 
in bedwang te houden. 

De  coronacrisis en de overstromingen hebben het 
belang getoond van de nood aan budgettaire buffers 
om crisissen op te vangen. Ook structurele uitdagin-
gen, zoals de vergrijzing en de klimaattransitie, kun-
nen beter worden aangepakt als de schuld lager is.

De coronacrisis en  
de overstromingen hebben  
de nood aan budgettaire 

buffers aangetoond
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Om de schuldontwikkeling te beheersen, moet de 
overheid het begrotingssaldo bij elk rentepeil onder 
controle houden. Dat is minder moeilijk wanneer de 
economische activiteit snel groeit en de rentevoeten 
laag zijn. Als de bbp-groei groter is dan de rentevoet 
– zoals al enige tijd het geval is – leidt een beperkt pri-
mair tekort 1 niet tot een toename van de schuldratio. 
Wanneer de rentevoet daarentegen boven de bbp-
groei uitkomt, wat in het verleden vaker het geval 
geweest is, leidt een primair tekort tot een explosie 
van de schuldgraad en zijn er primaire overschotten 
nodig om de schuldratio te stabiliseren.

Hoewel de huidige marktfinancieringsvoorwaarden 
het de overheid mogelijk maken om tekorten te 
boeken die nodig zijn om de coronacrisis te bedwin-
gen, is het onvoorzichtig om hoge tekorten aan te 
houden. Die gunstige voorwaarden zullen immers 
niet eeuwig blijven duren. De geschiedenis leert dat 
rentevoeten onder impuls van risicopremies plots 
kunnen stijgen en dat lage rentetarieven, zelfs als ze 
lang aanhouden, geen bescherming bieden tegen 
schuldencrisissen.

1 Het primair begrotingssaldo is het saldo zonder de rentelasten.

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën van de 
individuele landen is bepalend voor de financiële 
stabiliteit en de prijsstabiliteit in het eurogebied : de 
sterkte van de zwakste schakel is dus doorslaggevend. 
Terwijl het monetair beleid eengemaakt is, blijft het 
budgettair beleid de exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten en zijn alleen zij verantwoordelijk voor de 
houdbaarheid van hun overheidsschuld.

De hoge en toenemende schuld 
brengt de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën in gevaar

Hoewel het begrotingsbeleid bij de COVID-19-crisis 
zijn nut heeft bewezen, heeft het ook sporen nage-
laten in de vorm van een bijzonder hoge schuldgraad 
en een grotere heterogeniteit tussen de lidstaten 
van het eurogebied. Terwijl België reeds vóór de 
crisis behoorde tot de groep landen met een hoge 
schuldgraad, was het ook een van de lidstaten waar 
de schuld het sterkst toenam. Het is uiterst zorg-
wekkend dat de Belgische schuldgraad, volgens de 
najaarsprognoses van de Bank, dat opwaarts traject 
zou blijven volgen, ondanks een historisch gezien zeer 
gunstige rente-groeidynamiek. Dat is het gevolg van 
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De gunstige rente-groeidynamiek is een recent fenomeen in België
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Grafiek  7.15

De schuldgraad en het tekort zijn structureel hoog in België
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een aanzienlijk begrotingstekort dat, bij ongewijzigd 
beleid, de komende jaren stelselmatig hoger zou blij-
ven dan 4 % bbp.

In een federale staat zoals België kan de houdbaar-
heid van de schuld worden onderzocht voor elk van 
de deelsectoren van de overheid. Over het algemeen 
wordt de schuld uitgedrukt in verhouding tot het 
bbp, dat een goede maatstaf is voor de potentiële 
belastinggrondslag van een land. Om de houdbaar-
heid van de schuld tussen verschillende deelsectoren 
van de overheid te kunnen vergelijken, moet echter 
een meer specifieke indicator voor de draagkracht 
van elke deelsector worden gebruikt. De verhouding 
tussen de brutoschuld en de ontvangsten vormt zo 
een relevante maatstaf van de schuldenlast. Hierbij 
wordt de  noemer bewust beperkt tot de beschikbare 
ontvangsten, dat wil zeggen na aftrek van eventu-
ele overdrachten aan andere deelsectoren van de 
overheid, om te voorkomen dat dezelfde middelen 
aan verschillende entiteiten worden toegewezen. 
De   heterogeniteit van de begrotingssituaties komt 
dan duidelijk tot uiting.

Eind  2020 kwam de schuldgraad van de federale 
overheid en de sociale zekerheid samen het hoogst 
uit, namelijk op 3,5  maal hun ontvangsten op jaar-
basis. Het federaal niveau beschikt echter over vol-
ledige fiscale autonomie, waardoor het een krachtige 

hefboom heeft om indien nodig zijn begrotingstraject 
te wijzigen. Binnen het Belgische institutionele kader 
hebben de gewesten minder speelruimte wat de in-
komsten betreft, aangezien een groot deel ervan be-
staat uit overdrachten vanwege de federale overheid. 
Deze marge is zelfs onbestaande voor de gemeen-
schappen, waarvan de inkomsten bijna uitsluitend 
afkomstig zijn van federale middelen.

Bij de deelgebieden is de dynamiek van het Waals 
Gewest zorgwekkend. De schuld van dat gewest 
liep in  2020 op tot 2,5  maal zijn ontvangsten op 
jaarbasis. De Waalse overheidsfinanciën vertoonden 
reeds vóór de gezondheidscrisis een aanzienlijk te-
kort, maar de weerslag van deze crisis op de ont-
vangsten en de uitgaven, de budgettaire gevolgen 
van de overstromingen en een bijzonder ambitieus 
herstelplan zullen de schuld van Wallonië de komen-
de jaren sterk doen toenemen. De begrotingssituatie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is al even 
verontrustend. De  laatste jaren is het financierings-
saldo er aanhoudend verslechterd en dat gewest 
is nu het deelgebied met de hoogste schuldgraad, 
namelijk 280 % van zijn ontvangsten. De houdbaar-
heid van de schuld van de Franse Gemeenschap 
(80 % van haar ontvangsten) lijkt minder problema-
tisch, maar bij gebrek aan eigen inkomsten steunt 
ze bijna volledig op ontvangsten die de federale 
overheid haar ter beschikking stelt. De schuld van 
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de Vlaamse Gemeenschap, die iets meer dan de 
helft van haar ontvangsten uitmaakte, wekt minder 
bezorgdheid, op voorwaarde dat ze de in 2020 be-
gonnen stijging stopt.

Om de schuldgraad opnieuw naar 
een houdbaar traject te loodsen, is 
een aanzienlijke inspanning nodig

Om de omvang te illustreren van de begrotingsin-
spanning die nodig is om de schuldgraad van de 
gezamenlijke overheid om te buigen, is het nuttig 
diverse scenario’s te simuleren voor de schuld en 
het financieringssaldo. In het basisscenario bij onge-
wijzigd beleid neemt het financieringstekort verder 
toe. Tot in 2024 stemt het overeen met de ramingen 
van de Bank van december  2021. Vanaf  2025  en 
bij een gemiddelde groei op jaarbasis van het reële 
bbp met 1,3 %, zou de situatie jaar na jaar verslech-
teren, onder invloed van de gestaag toenemende 
vergrijzingskosten (op basis van het laatste verslag 
van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV)). 

Het  tekort zou oplopen tot ongeveer 6 % bbp in 
2031. Als gevolg van die tekorten zou de schuldgraad 
in 2031 boven de 120 % bbp uitkomen. De analyse 
houdt geen rekening met eventuele negatieve schok-
ken en met de verslechtering van het begrotingssaldo 
die daaruit zou voortvloeien.

In de alternatieve scenario’s waarin de overheids-
financiën worden gesaneerd, wordt het traject voor 
het financieringssaldo gekoppeld aan een bepaald 
streefcijfer voor de schuldgraad. In een eerste scena-
rio verbetert het financieringssaldo vanaf 2023 zodat, 
ceteris paribus, in 20 jaar tijd de doelstelling van een 
schuldratio van 60 % bbp bereikt wordt. Dit sce-
nario hanteert het huidige schuldcriterium van het 
Stabiliteits- en Groeipact. Overeenkomstig de richt-
snoeren van het preventieve gedeelte van dat pact, 
wordt de jaarlijks vereiste extra begrotingsinspanning 
in dat scenario vastgelegd op maximaal 0,6 procent-
punt bbp. Die inspanning wordt aangehouden tot een 
tekort wordt bereikt dat nodig is om de doelstelling 
van het scenario te bereiken. Het saldo zou daartoe 
vanaf 2028 ongeveer in evenwicht moeten zijn. In een 
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In sommige deelsectoren zijn het peil en de dynamiek van de schuldenlast zorgwekkend
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ander, minder veeleisend scenario is de verbetering 
van het financieringssaldo gebaseerd op hetzelfde 
mechanisme, om na 20  jaar op een schuldratio van 
100 % bbp uit te komen. Op kruissnelheid zou het 
tekort dan tot maximaal 2,8 % bbp moeten worden 
teruggebracht.

Uit die analyse blijkt dat het bereiken van een schuld-
graad van 60 % bbp in 20  jaar tijd een aanzienlijke 
en aanhoudende inspanning zou vergen om tot een 
begrotingsevenwicht te komen. Dit is moeilijk te ver-
wezenlijken, gelet op de toenemende kosten van de 
vergrijzing en de uitdagingen die samenhangen met 
het klimaatbeleid. Een dergelijk scenario dat strookt 
met de huidige Europese begrotingsregels kan zeer of 
zelfs te ambitieus lijken. Het zou zelfs nog ambitieuzer 
zijn indien de rente en de groei zich minder gunstig 

zouden ontwikkelen dan volgens het basisscenario. 
In dat geval zou de vereiste verbetering van het pri-
mair saldo nog groter uitvallen.

Het gematigder scenario, waarbij de schuldratio zich 
eerst stabiliseert alvorens zeer geleidelijk terug te 
lopen tot 100 % bbp, kan worden beschouwd als 
een minimumscenario voor de houdbaarheid van de 
schuld. Dit scenario vergt een nog steeds aanzienlijke 
consolidatie-inspanning om het tekort tot net onder 
de 3 % bbp terug te brengen. Ook hier zou een on-
gunstige economische schok het financieringssaldo 
verslechteren. Om marges op te bouwen waarmee 
dergelijke schokken of rentestijgingen kunnen wor-
den opgevangen, is op middellange termijn een veel 
lager tekort dan de referentiewaarde van 3 % bbp van 
essentieel belang.
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Een aanzienlijke begrotingssanering is noodzakelijk om de schuldgraad van de gezamenlijke 
overheid te verlagen

80

90

100

110

120

130

140

−10

−9

−8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

0

1

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

Basisscenario 1

Scenario 1 : Om een schuldgraad van 60 % te bereiken in 2043 2

Scenario 2 : Om een schuldgraad van 100 % te bereiken in 2043 2

Schuldgraad
(in % bbp)

Financieringssaldo
(in % bbp)

  
Bronnen : INR, NBB.
1 Het basisscenario weerspiegelt de macro-economische prognoses van de Bank van december 2021, die tot 2024 reiken. Voor de 

periode 2025-2043 gaat dat scenario uit van het primair saldo van 2024 en neemt het daarbij de kosten van de vergrijzing en 
de hypothesen betreffende het bbp-verloop uit het SCvV-verslag van juli 2021 over. De nominale rentetarieven reflecteren de 
marktverwachtingen van eind november 2021, terwijl de inflatie (die hier gelijkloopt met de bbp-deflator) vanaf 2025 2 % beloopt. 
De overige hypothesen zijn dat de looptijd van de schuld stabiel blijft op gemiddeld tien jaar en dat de schuldratio niet door exogene 
factoren beïnvloed wordt.

2 Vanaf 2023 wordt de jaarlijkse extra consolidatie-inspanning ten opzichte van het voorgaande jaar beperkt tot 0,6 procentpunt bbp, 
tot het tekort het voor de doelstelling vereiste peil heeft bereikt.
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De overheidsuitgaven moeten dalen 
of de economische groei moet 
toenemen

Reeds vóór de pandemie, in  2019, lagen de over-
heidsuitgaven in België boven het gemiddelde van het 
eurogebied. Dit relatief hoge niveau wordt in ons land 
al verscheidene decennia opgetekend.

Uit een recente studie 1 van de Bank, die het niveau 
van de overheidsuitgaven in België vergelijkt met 
dat in de buurlanden, blijkt dat die hogere uitgaven 
vooral te maken hebben met de bezoldigingen en 
de subsidies. Uit de analyse van de uitgaven per 
functiecategorie blijkt dat de uitgaven in de cate-
gorieën ‘economische zaken’, ‘onderwijs’ en ‘al-
gemeen bestuur’ reeds vóór de gezondheidscrisis 

1 Zie Godefroid H., P. Stinglhamber en S. Van Parys (2021), ‘What 
kind of public expenditure is high in Belgium ? A comparison with 
neighbouring countries’, NBB, Economic Review, september.

relatief hoger lagen. Voor de ‘economische zaken’ 
gaat het voornamelijk om loonsubsidies, die sinds 
het begin van de jaren 2000 sterk zijn toegenomen. 
De rentelasten op de overheidsschuld, die tot de 
categorie ‘algemeen bestuur’ behoren, blijven on-
danks een daling dan weer relatief hoog. Voor het 
onderwijs verklaren voornamelijk de uitgaven voor 
het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs het 
verschil ten opzichte van het gemiddelde van de 
buurlanden ; de verschillen zijn vooral aanzienlijk op 
het vlak van de loonsom. Ten slotte zijn de uitgaven 
voor sociale bescherming fors gestegen. In 2001 lie-
ten die uitgaven nog een negatief verschil opteke-
nen, maar sindsdien namen ze sterk toe, waardoor 
het verschil met de buurlanden in 2019 vrijwel nihil 
was geworden.

Volgens de economische najaarsprognoses van de Bank 
zullen de primaire uitgaven, dat zijn de overheidsuitga-
ven ongerekend de rentelasten op de overheidsschuld, 
uitgedrukt in procenten bbp de komende jaren verder 
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De uitgaven waren reeds hoog in vergelijking met de buurlanden en zullen verder toenemen
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een opwaartse tendens volgen. De primaire uitgaven 
zouden tegen 2024 op ongeveer 53 % bbp uitkomen, 
tegen 50 % in 2019.

De tegen  2024  verwachte toename is vooral toe te 
schrijven aan de stijging van de lopende uitgaven. Deze 
categorie omvat hoofdzakelijk de bezoldigingen, de 
subsidies en de sociale uitkeringen. Die  laatste twee 
bepalen de stijging na de 
pandemie, maar het zijn 
niet de meest groeivrien-
delijke uitgaven op lange 
termijn. De kapitaaluitga-
ven, die vooral bestaan uit 
overheidsinvesteringen en investeringssubsidies aan 
ondernemingen, dragen daarentegen slechts in be-
perkte mate bij tot de stijging van de primaire uitgaven.

Om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te 
waarborgen, mogen de overheidsuitgaven de volgen-
de jaren niet blijven toenemen. Bovendien moet de 
uitgavenmix veranderen om het groeipotentieel van 
de economie te verstevigen en de toekomstige uit-
dagingen aan te pakken, waaronder de transitie naar 
een koolstof armere economie en de digitalisering er-
van. Voor de sanering van de overheidsuitgaven is het 
dus nodig zowel het verloop van de lopende uitgaven 
te beheersen als marges te creëren om de kapitaaluit-
gaven en, meer in het bijzonder, de investeringen die 
de economische groei bevorderen, te verhogen.

Bij ongewijzigd beleid zullen de lopende overheids-
uitgaven de komende decennia verder toenemen als 
gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Volgens 
de vooruitzichten van de Studiecommissie voor de 
Vergrijzing (SCvV) in haar verslag van 2021 zullen de 
sociale uitkeringen in 2049  pieken op 30,2 %  bbp, 
dat is een toename met 3,7  procentpunten bbp 
ten opzichte van  2022. In 2070  zou het verschil 
nog steeds 3,3  procentpunten bbp bedragen. 
Tussen  2022  en 2027  zouden die uitkeringen jaar-
lijks met gemiddeld 0,3  procentpunt bbp oplopen. 
De pensioenmaatregelen die de federale regering 
eind  2020 heeft goedgekeurd hebben de vergrij-
zingskosten doen toenemen. Het betreft de ver-
hoging van de minimumpensioenen, de verhoging 
van het loonplafond (werknemersregeling) en het 
inkomensplafond (zelfstandigenregeling) bij de bere-
kening van het pensioen, en de afschaffing van de 
correctiecoëfficiënt voor zelfstandigen, die inhield 
dat slechts een deel van hun inkomen in aanmerking 
werd genomen om hun pensioen te berekenen.

De verwachte toename van 
de overheidsuitgaven is vooral 
toe te schrijven aan de stijging 

van de lopende uitgaven

De federale regering heeft nog geen hervormingen 
van het pensioenstelsel beslist die de budgettaire kost 
ervan op termijn verlagen. Om de financiële houd-
baarheid van de sociale zekerheid te garanderen, 
rekent ze op een verbreding van het economisch 
draagvlak en de verhoging van de werkgelegenheids-
graad (zie de werkgelegenheidsdoelstelling van 80 % 
tegen 2030, vermeld in paragraaf 7.2).

Ook op Europees niveau 
worden vooruitzichten ge-
maakt van de budgettaire 
impact van de vergrij-
zing. De resultaten wor-

den gepubliceerd in een driejaarlijks Ageing Report, 
waarvan het meest recente in mei  2021  uitkwam. 
De  EC en de lidstaten werken hiervoor samen lan-
getermijnprognoses van de leeftijdsgebonden over-
heidsuitgaven uit die de uitgaven voor pensioenen, 
gezondheidszorg en onderwijs omvatten. Deze voor-
uitzichten zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar met die 
van de SCvV wegens een verschil in de gebruikte ge-
gevens, methodologie en hypothesen ; de coherente 
methodologie laat echter wel toe om EU-landen met 
elkaar te vergelijken.

Uit de gegevens van het meest recente Ageing Report 
blijkt dat de leeftijdsgebonden overheidsuitgaven 
in  2019 in het eurogebied als geheel 24,6 % bbp 



240 Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2021

beliepen, met grote verschillen tussen de lidstaten. 
België behoorde met 25,6 % bbp tot de lidstaten met 
hoger dan gemiddelde uitgaven. Bovendien is de ver-
wachte toename van deze uitgaven met 5,4 procent-
punten bbp over de periode  2019-2070, volgens de 
referentiesimulatie voor België, een van de hoogste van 
alle landen. Dit is vooral een gevolg van de sterke toe-
name van de pensioenuitgaven. Hierdoor zouden de 
leeftijdsgebonden overheidsuitgaven in 2070 in België 
met 30,9 % bbp de hoogste zijn van het eurogebied.

De cijfers van het Ageing Report onderstrepen dat de 
vergrijzing van de bevolking voor de meeste lidstaten 
van het eurogebied een belangrijke uitdaging vormt 
voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op 
lange termijn. De Ecofin-Raad riep de lidstaten dan 
ook op om de hoge leeftijdsgebonden uitgaven aan 
te pakken door de werkgelegenheidsgraad en de 
productiviteit te verhogen, de genderkloof op de 
arbeids markt te dichten en de pensioen- en zorgstel-
sels aan te passen. Deze oproep is des te meer van 
toepassing op België gezien de hoge leeftijdsgebon-
den overheids uitgaven in ons land.

Een geloofwaardig Europees en 
Belgisch begrotingskader is van 
cruciaal belang

Een degelijk begrotingskader, dat bestaat uit een ge-
heel van procedures, instellingen en begrotingsregels, 
is een belangrijk instrument om tot een gezond begro-
tingsbeleid te komen. Op Europees niveau is dit kader 
vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP), dat 
erop gericht is de houdbaarheid van de overheids-
financiën van de lidstaten te garanderen en begrotings-
discipline te bevorderen. In een evaluatie ervan, die 
dateert van begin  2020, stelde de EC vast dat het 
huidige kader een aantal zwakke punten vertoont. 
De EC vermeldt daarbij de complexiteit van de regels, 
het gebrek aan nationaal ownership, het vaak pro-
cyclische karakter van het begrotingsbeleid, de hoog 
blijvende overheidsschuld in een aantal lidstaten en het 
gebrek aan aandacht voor overheidsinvesteringen. Op 
basis van deze evaluatie opende de EC een publiek de-
bat over de hervorming van het Europees begrotings-
kader. Nadat het debat tijdens de coronacrisis even 
werd uitgesteld, werd het in oktober  2021  door de 
EC opnieuw opgestart en werden belanghebbende 
partijen gevraagd om hun visies te delen. Onder meer 
op basis daarvan zal de EC ruim vóór  2023  tot een 
breed gedragen consensusvisie proberen te komen.  
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De leeftijdsgebonden overheidsuitgaven zijn hoog in België en zouden sterker toenemen dan in de 
meeste andere landen van het eurogebied
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Het is van groot belang dat de lidstaten bij de opmaak 
van hun begroting voor  2023  duidelijkheid hebben 
over het nieuwe kader.

Het Europese begrotingskader moet worden on-
dersteund door sterke, efficiënte nationale kaders. 
Deze  kunnen ervoor zorgen dat het Europese kader 
beter wordt nageleefd en het nationale ownership 
versterkt wordt. Uit een analyse van de belangrijkste 
onderdelen van het Belgische begrotingskader en een 
vergelijking met de best practices in andere landen 
van het eurogebied blijkt alvast dat het Belgische 
kader op een aantal punten verbeterd kan worden.1

Zo is de invoering van een meerjarige begrotings-
planning in alle geledingen van de Belgische overheid 
sterk aan te bevelen, aangezien de meeste begrotings-
maatregelen een impact hebben die het begrotings-
jaar overstijgt. De invoering van een dergelijk kader 
zal zorgen voor een tijdigere planning en een nauw-
gezettere opvolging van de begrotingsdoelstellingen 
op middellange termijn. Bij het opstellen van een 
meerjaren begroting kan 
een belangrijke rol weg-
gelegd zijn voor een uitga-
venregel. Een dergelijke re-
gel bestaat al op Europees 
niveau maar deze wordt 
enkel achteraf gebruikt bij de evaluatie van de be-
grotingscijfers door de EC. Zeker in een land als 
België, waar de overheidsuitgaven hoog oplopen, 
kan een uitgavenregel een belangrijk instrument 
zijn om de zichtbaarheid van bepaalde tendensen 
te verhogen en de middellangetermijndoelstellingen 
te operationaliseren. Er werden in dat verband reeds 
een aantal technische oefeningen opgestart. Zo werkt 
de Vlaamse overheid aan de operationalisering van 
een Vlaamse uitgavennorm. Verder werd door de 

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

afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad 
van Financiën in samenwerking met de EC en de 
OESO een project opgestart om een uitgavenregel te 
ontwikkelen op Belgisch niveau.

Daarnaast is het belangrijk dat de door de regerin-
gen voorgestelde begrotingscijfers een transparante 
weergave vormen van alle uitgaven en ontvang-
sten die volgens de boekhoudkundige ESR-regels 
het begrotingssaldo van de overheid beïnvloeden. 
Dit houdt in dat het begrotingssaldo niet positiever 
wordt voorgesteld door bijvoorbeeld bepaalde uitga-
ven buiten het saldo te laten, ook niet wanneer deze 
zich op termijn zouden terugbetalen, zoals bepaalde 
investeringsuitgaven.

Tot slot is een effectieve begrotingscoördinatie tussen 
de verschillende beleidsniveaus van de Belgische over-
heid van groot belang. Deze moet bijdragen tot de 
begrotingsdiscipline van de gezamenlijke overheid. Het 
samenwerkingsakkoord van 13  december  2013  tus-
sen de federale overheid, de gemeenschappen en 

de gewesten biedt een for-
meel kader voor de begro-
tingscoördinatie in België. 
De verschillende overheden 
zijn er echter nog nooit in 
geslaagd overeenstemming 

te bereiken over de verdeling van het begrotingstraject 
van de gezamenlijke overheid dat in het stabiliteitspro-
gramma is opgenomen. De Hoge Raad van Financiën, 
de EC en de Ecofin-Raad hebben meermaals gewezen 
op de noodzaak om het samenwerkingsakkoord van  
13 december 2013 volledig uit te voeren.

Het is belangrijk om op deze gebieden in te zetten, 
aangezien de gesuggereerde verdere aanpassingen 
helpen om de noodzakelijke gezondmaking van de 
overheids financiën te ondersteunen, de efficiëntie 
van de overheid te verhogen en zo de houdbaarheid 
van de Belgische overheidsfinanciën op lange termijn 
te garanderen.

Een meerjarige begrotingsplanning  
in alle geledingen van  
de Belgische overheid  
is sterk aan te bevelen
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