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6.1 Overzicht van de begrotingstoestand 
en het Europese begrotingskader

Het begrotingssaldo verbeterde fors 
na het wegebben van de coronacrisis, 
maar de escalerende energiecrisis 
zette de overheidsfinanciën opnieuw 
onder druk

In 2022 nam het Belgische begrotingstekort ver-
der af tot een niveau van 3,9 % bbp. Het bleef 
echter fors onder druk staan door nieuwe maat-
regelen als gevolg van de energiecrisis en de 
Russische inval in Oekraïne. Het saldo verbeterde 
doordat de tijdelijke coronasteunmaatregelen verder 
werden afgewikkeld – wat het saldo verbeterde met 
ongeveer 2 procentpunt bbp – en de economie her‑
stelde. Beide  factoren kwamen tot uiting in een 
verdere daling van de primaire‑uitgavenratio. De ont‑
vangstenratio kende een lichte daling door de maat‑
regelen gericht op het verlagen van de energieprijzen.

De heropleving van de economische activiteit, 
die nagenoeg terugkeerde naar het potentiële 
niveau, zorgde voor een daling van de primaire 
uitgaven met 0,8 procentpunt bbp. De impact 
van de economische cyclus op de uitgavenratio wordt 
weergegeven door het noemereffect van de primaire 
uitgaven. Dit noemereffect geeft het verschil tussen 
de primaire uitgaven in procent van het bbp  en in 
procent van het potentiële bbp. Als  het bbp onder 
haar potentieel ligt, wordt de primaire‑uitgavenratio 
immers opgedreven en verslechtert het saldo. Een 
herstel van de economische activiteit zorgt bijgevolg 
voor een daling van de uitgavenratio.

Daartegenover stond dat de Russische inval in 
Oekraïne en de escalerende energiecrisis een 
negatieve impact hadden op het begrotings-
saldo. De sterke stijging van de energieprijzen en de 

Tabel  6.1

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

2017 2018 2019 2020 2021 2022 r

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

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

Primaire uitgaven 49,7 50,1 49,9 57,0 53,8 52,2

Primair saldo 1,7 1,3 0,0 −7,0 −3,9 −2,4

Rentelasten 2,4 2,1 2,0 1,9 1,7 1,5

Financieringssaldo −0,7 −0,9 −1,9 −9,0 −5,6 −3,9

Overheidsschuld 102,0 99,9 97,6 112,0 109,2 105,0

Bronnen : INR, NBB.
Toelichting : De raming van het financieringssaldo in 2022 wordt extra bemoeilijkt door de beperkte gegevens met betrekking tot de 
realisaties van de bedrijfsvoorheffing en de inkohieringen vennootschapsbelasting en personenbelasting. Dit komt onder meer door de 
mogelijkheid tot betalingsuitstel naar aanleiding van de energiecrisis. De naar 2023 uitgestelde maar reeds in 2022 vastgelegde betalingen 
worden boekhoudkundig immers aan 2022 toegerekend.
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Russische inval in Oekraïne zetten de regering ertoe 
aan maatregelen te nemen om de crisis het hoofd te 
bieden. Bijgevolg kreeg de overheid na de coronacrisis 
vrijwel meteen te maken met een nieuwe crisis, waar‑
door het herstel van de overheidsfinanciën vertraagde. 
De genomen maatregelen matigden de impact van 
de nieuwe crisis op de economische heropleving.

De tijdelijke maatregelen als gevolg van de 
energiecrisis en de Russische inval in Oekraïne, 
die het saldo met ongeveer 1,3 procentpunt bbp 
verslechterden, waren er voornamelijk op ge-
richt de energieprijs te verlagen. Het betrof onder 
andere een verlaging van de btw op elektriciteit en 
aardgas, een daling van de accijnzen op benzine en 
diesel en een voortzetting van het sociaal tarief op 
energie voor een ruimere doelgroep. Deze maatre‑
gelen zorgden voor een onmiddellijke ondersteuning 
van de koopkracht van de gezinnen. Evenzeer noopte 
de Russische inval in Oekraïne de regeringen tot extra 
uitgaven voor humanitaire hulp in Oekraïne en voor 
oorlogsvluchtelingen die naar België kwamen.

Het overheidstekort bevindt zich vooral op het 
federale niveau. Het tekort van de federale overheid 
en de sociale zekerheid daalde met 1,3 procent punt 
bbp, maar blijft zeer hoog. Dit beleidsniveau trok 
meer profijt uit het economische herstel door de 
aanwezigheid van het gros van de automatische sta‑
bilisatoren. Bovendien kwam de verdere afwikkeling 
van de corona maatregelen vooral het federale niveau 
ten goede. Daartegenover staat dat het merendeel 
van de energiemaatregelen het saldo van de fede‑
rale overheid en de sociale zekerheid verzwaarden. 
Ook het regionale niveau kende een lichte daling van 
het tekort met 0,4  procentpunt bbp, doordat het 
meren deel van de tijdelijke coronamaatregelen weg‑
viel. De lokale overheid liet, net zoals vorig jaar, nage‑
noeg een evenwicht optekenen. De door de federale 
overheid overgedragen middelen voor de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne droegen hiertoe bij.

De rentelasten daalden nog licht in  2022, on-
danks de significante stijging van de rentevoe-
ten op korte en lange termijn. De hoge inflatie 

Grafiek  6.1

De crisismaatregelen zetten een rem op de verbetering van het financieringssaldo
(financieringssaldo van de overheid, in % bbp)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Het noemereffect van de primaire uitgaven wordt berekend als het verschil tussen de primaire uitgaven in procent van het bbp en 

de primaire uitgaven in procent van het potentiële bbp.
2 De tijdelijke COVID-19-maatregelen omvatten ook de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht.
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en de daaropvolgende verstrakking van het monetair 
beleid zorgden voor een sterke toename van de ren‑
tevoeten, zowel op korte als lange termijn. Bijgevolg 
kunnen tekorten niet langer kosteloos worden ge‑
financierd. Gegeven de lange looptijd van de over‑
heidsschuld, zal de stijging van de rentevoeten zich 
slechts geleidelijk doorzetten in de rentelasten. Zo na‑
men de rentelasten in 2022 nog licht af, aangezien de 
schuld die op vervaldag kwam nog aan een gunstiger 
tarief kon worden geherfinancierd.

De hoge inflatie zorgt voor een tijdelijke daling 
van de schuldgraad maar vergroot de structurele 
uitdagingen op middellange termijn. De Belgische 
schuldgraad daalde in 2022 met 4,2 procentpunt tot 
een niveau van 105 % bbp. Deze daling is het gevolg 
van de sterk groeiende noemer, het nominale bbp, 
onder impuls van de hoge binnenlandse inflatie, in 
combinatie met de historisch lage gemiddelde rente 
op de uitstaande schuld (de impliciete rente). De da‑
ling van de schuldgraad is echter niet duurzaam, door 
de verwachte aanhoudend hoge primaire tekorten in 
de volgende jaren, de zich normaliserende nominale 
bbp-groei en de geleidelijke stijging van de impliciete 
rente.

Al met al was het begrotingsbeleid ook in 2022 
nog ondersteunend. Het accommoderende begro‑
tingsbeleid, gekenmerkt door een hoog tekort, was 
er voornamelijk op gericht de koopkracht van de 

gezinnen snel te ondersteunen. Om de overheids‑
financiën niet verder te verzwaren, is het van belang 
dat de maatregelen zoveel mogelijk gericht worden 
op de meest kwetsbaren en gefinancierd worden 
door de economische actoren die profijt trekken uit 
de hogere energieprijzen. Daarnaast moet vanuit een 
efficiëntie-oogpunt het prijssignaal zoveel mogelijk 
worden behouden, ook om rekening te houden met 
de milieu‑impact van energieconsumptie. Bovendien, 
gegeven het hoge niveau van zowel het overheids‑
tekort als de overheidsschuld, dringt een structurele 
gezondmaking van de Belgische overheidsfinanciën 
zich op.

De Europese begrotingsregels bleven 
opgeschort

In het Europese begrotingskader bleef de alge-
mene ontsnappingsclausule in 2022 van toepas-
sing. Deze werd in maart 2020 bij het begin van de 
COVID-19-crisis geactiveerd door de Ecofin-Raad en 
werd in de lente voor de tweede keer verlengd, tot 
eind  2023. Deze verdere verlenging werd verant‑
woord op basis van de toegenomen onzekerheid 
en de sterke neerwaartse risico’s voor de economi‑
sche vooruitzichten tegen de achtergrond van de 
Russische inval in Oekraïne, de ongeziene toename 
van de energieprijzen en de verdere verstoringen in 
de aanbodketens. Door de activering van de alge‑
mene ontsnappingsclausule wordt de toepassing van 
de Europese begrotingsregels in de praktijk versoe‑
peld, waardoor er een tijdelijke afwijking van de re‑
gels mogelijk is op voorwaarde dat de houdbaarheid 
van de overheidsfinanciën op middellange termijn 
niet in gevaar wordt gebracht. De procedures van 
het Stabiliteits- en Groeipact blijven evenwel gelden, 
waardoor de jaarlijkse cyclus van het begrotingstoe‑
zicht blijft doorgaan.

De landspecifieke aanbevelingen voor 2022 ble-
ven hoofdzakelijk kwalitatief maar riepen op 
tot een meer gedifferentieerd begrotingsbeleid. 
België kreeg hierbij in juni 2021 de aanbeveling van 
de Ecofin-Raad om in  2022 de middelen van de 
faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and 
Resilience Facility – RRF) uit het Europese herstel‑
plan te gebruiken voor bijkomende investeringen om 
het herstel te ondersteunen, en tegelijkertijd een 
voorzichtig begrotingsbeleid te voeren. Verder werd 
aanbevolen de nationaal gefinancierde investeringen 
op peil te houden.
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De landspecifieke aanbevelingen voor 2023, die 
in juni 2022 werden goedgekeurd, waren gede-
tailleerder dan die van het jaar voordien. Meer 
specifiek kreeg België de aanbeveling van de Ecofin-
Raad om de groei van de nationaal gefinancierde 
overheidsuitgaven, gecorrigeerd voor de tijdelijke en 
gerichte steun aan de huishoudens en bedrijven die 
het meest kwetsbaar zijn voor de stijging van de 
energieprijzen en aan de Oekraïense vluchtelingen, 
in  2023 te beperken tot minder dan de potentiële 
outputgroei op middellange termijn. Verder werd de 
nodige flexibiliteit gevraagd om de lopende uitgaven 
aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
Ten slotte werd aanbevolen om de overheidsinves‑
teringen in de groene en digitale transitie en in de 
energiezekerheid te verhogen.

De opschorting van de Europese begrotings-
regels wringt met de hoge nood tot gezond-
making van de overheidsfinanciën in België. 
België behoort qua financieringssaldo en overheids‑
schuld tot de slechtst presterende landen van het eu‑
rogebied. De schuldgraad was in 2022 bij de hoogste 
van de landen van het eurogebied. Bovendien zou de 
schuldgraad in België, in tegenstelling tot de meeste 
andere landen met een hoge schuldratio, de ko‑
mende jaren nog verder toenemen onder impuls van 
het hoog blijvende financieringstekort. Dit is uiterst 
zorgwekkend voor de houdbaarheid van de Belgische 
overheidsfinanciën.

Grafiek  6.2

De schuldgraad en het financieringstekort van de overheid zijn structureel hoog in België
(in % bbp)
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6.2 De hoge inflatie had een belangrijke 
impact op de overheidsfinanciën

Zo veroorzaakt een inflatieopstoot een verschil tussen 
het verloop van de belastingschalen voor de bedrijfs‑
voorheffing, die op basis van de lagere inflatie van het 
voorgaande jaar worden geïndexeerd, en dat van de 
lonen, die sneller worden geïndexeerd. In 2022 beliep 
de indexering van de schalen ongeveer 2,3 %, terwijl 
de lonen met 6,2 % werden geïndexeerd. Bijgevolg 
worden de extra inkomsten van de belastingplichtigen 
belast tegen een marginale heffingsvoet die hoger is 
dan het tot dan toe geldende gemiddelde belastingta‑
rief. Dat leidt tot een tijdelijke toename van het gemid‑
delde belastingtarief, die groter is voor een minderheid 
van de belastingplichtigen waarvan de extra inkomsten 
in een hogere belastingschijf terecht komen. De tijde‑
lijke stijging van de belastingontvangsten die hieruit 
voortvloeit, wordt de daaropvolgende jaren geneutra‑
liseerd wanneer de schalen worden aangepast.

De neerwaartse druk op de marges van de on-
dernemingen die bij toenemende kosten kan 
worden verwacht, heeft de stijging van de belas-
tingen op de vennootschapswinsten in 2022 niet 
afgeremd. Een inflatie van buitenlandse oorsprong 
doet de kosten voor de ondernemingen stijgen. 
Mochten ze deze kostenstijging niet volledig door‑
berekenen in hun prijzen, zouden hun marges afne‑
men, en dus ook de heffingen die de overheid  int. 
In  2022 bleven de marges van bedrijven echter op 
een hoog niveau vanuit macro‑economisch oog‑
punt. De bedrijfs resultaten werden positief beïnvloed 
door het economische herstel na de COVID-19-crisis. 
De  voorafbetalingen van de ondernemingen bleven 
sterk stijgen in de loop van het jaar. In het algemeen 
namen de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, 
gecorrigeerd voor de tijdelijke COVID-19- en energie‑
maatregelen, iets minder snel toe dan het bbp, omdat 
de inkohieringen terugliepen, wat met vertraging nog 
steeds de minder goede resultaten van de onderne‑
mingen tijdens de COVID-19-crisis weerspiegelt.

De inflatie stuwde de meeste 
ontvangsten en primaire uitgaven 
automatisch fors hoger, terwijl 
de impact op het primair saldo 
in 2022 beperkt bleef

De inflatieopstoot heeft het primair saldo in 
2022 niet verslechterd maar zou dat wel doen 
in de komende jaren. Het financieringssaldo zou 
tijdelijk zelfs hebben geprofiteerd van de vertraagde 
indexering van verscheidene uitgavenposten en van 
de belastingschalen die op bepaalde ontvangsten 
van toepassing zijn. Deze factoren zullen de komende 
jaren echter in de omgekeerde richting werken en 
leiden tot indexeringen die dan hoger zullen zijn dan 
de stijging van de binnenlandse prijzen die verwacht 
wordt af te nemen. Naast deze intrinsieke effecten 
veroorzaakt de aard van de inflatieschok, die voor‑
namelijk aan knelpunten in de bevoorrading toe te 
schrijven is, ook een verarming van de nationale 
economie, wat nadelig is voor de overheidsfinanciën. 
Ten slotte heeft de inflatie een beleidsreactie van de 
overheden uitgelokt. Deze bestond uit discretionaire 
maatregelen, waarvan de impact op het begrotings‑
saldo duidelijk negatief is, zoals besproken in de 
volgende subsectie.

De heffingen op de inkomens uit arbeid stij-
gen evenredig met de lonen, die het afgevlakte 
verloop van de gezondheidsindex volgen. De  lo‑
nen worden met enige vertraging geïndexeerd, vol‑
gens de diverse mechanismen die in de verschillende 
bedrijfstakken van de economie worden toegepast. 
De  socialezekerheidsbijdragen, waarvoor relatief uni‑
forme heffingstarieven gelden, zijn rechtstreeks aan 
de loonontwikkeling gekoppeld. De lonen bepalen 
ook de ontwikkeling van de personenbelasting, maar 
de kenmerken van deze progressieve belasting verei‑
sen dat met extra effecten rekening wordt gehouden. 
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Het grootste deel van de belastingen op goe-
deren en diensten, met uitzondering van de 
accijnzen, neemt rechtstreeks en onmiddellijk 
toe met de stijgende consumptieprijzen. De btw 
wordt rechtstreeks berekend op de eindverbruikers‑
prijzen en volgt dus zeer direct de inflatieversnelling. 
De accijnsrechten zijn daarentegen vaste bedragen 
per verkochte eenheid. Ze worden alleen aan de in‑
flatie aangepast wanneer het nominale bedrag ervan 
daartoe wordt herzien. Zulke herzieningen zijn zeld‑
zaam. De regering beschikt echter over een bepaalde 
flexibiliteit om de accijnzen om andere redenen te 
wijzigen. Zo heeft ze in de loop van het jaar de ac‑
cijnzen op tabak verhoogd. De ontvangsten uit btw 

en accijnzen profiteerden ook van de aanhoudende 
stijging van de reële vraag naar goederen en diensten 
na de COVID-19-crisis. Wanneer de energiemaatrege‑
len buiten beschouwing worden gelaten, namen de 
btw-ontvangsten met 10,1 % toe en de ontvangsten 
uit accijnzen met 9,6 %.

De inflatie beïnvloedt de heffingen op de ove-
rige inkomsten en op het vermogen met enige 
vertraging. De roerende voorheffing, die met ver‑
traging samenhangt met de bedrijfsresultaten, zou 
ongunstig moeten worden beïnvloed door de inflatie. 
In 2022 was die uitzonderlijk hoog als gevolg van de 
aanzienlijke winsten in  2021. De andere heffingen 

Grafiek  6.3

Verloop van de ontvangsten en van de primaire uitgaven, gecorrigeerd voor de tijdelijke 
maatregelen in verband met COVID-19, de energiecrisis, en de Russische invasie in Oekraïne 1

(nominale groei in % ; tussen haakjes : gewicht van de categorieën in % bbp in 2021)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Inclusief de beslissingen in verband met de financiering van de maatregelen.
2 Conform het ESR 2010 worden noch de opbrengst van de door de overheid aan de EU overgedragen douanerechten, noch de door de EU 

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

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

van geproduceerde goederen en diensten, met inbegrip van de vergoedingen van de door de Staat verleende waarborgen op de 
interbancaire leningen.

8 Gecorrigeerd voor het effect van de maatregelen genomen na de overstromingen van juli 2021.
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nemen daarentegen veeleer toe met de prijsstijging. 
Voor de onroerende voorheffing wordt het kadastraal 
inkomen expliciet geïndexeerd op basis van de totale 
consumptieprijsindex van het voorgaande jaar. De an‑
dere heffingen stijgen minder automatisch mee met 
de consumptieprijzen. De ontvangsten uit de regis‑
tratierechten die bij de aankoop van een onroerend 
goed zijn verschuldigd, zijn bijvoorbeeld afhankelijk 
van de vastgoedprijzen, waarvan de ontwikkeling kan 
verschillen van de consumptieprijzen. In 2022 namen 
de ontvangsten uit de vermogensinkomens en de 
andere inkomsten licht af ten opzichte van het bbp.

Een groot deel van de overheidsuitgaven is zeer 
gevoelig voor de prijsontwikkeling, met name 
door de automatische indexering. Dat mecha‑
nisme betreft de sociale uitkeringen en de lonen 
van de ambtenaren, die met 2 % worden verhoogd, 
respectievelijk één en twee maanden nadat de afge‑
vlakte gezondheidsindex de drempel van de spilindex 
heeft overschreden, wat in 2022 vijf keer is gebeurd. 
Gezien de spreiding in de tijd van deze indexeringen 
bedraagt de stijging gemiddeld 7 à 8 % op jaarbasis, 
dat is lager dan de toename van de gezondheidsin‑
dex. De inhaalbeweging zal pas in 2023 plaatsvinden, 
waarbij de indexering wellicht hoger dan de inflatie 
zal zijn. Over het geheel genomen oefent de auto‑
matische indexering een aanzienlijke invloed op de 
overheidsfinanciën uit, aangezien de desbetreffende 
categorieën ongeveer de helft van de primaire uit‑
gaven uitmaken. Een opmerkelijke uitzondering bij 
de sociale uitkeringen is echter de kinderbijslag in 
Vlaanderen, waarvoor beslist is de jaarlijkse verhoging 
van een belangrijk deel van de basisbedragen vanaf 
2022 op te schroeven van 1 tot 2 %.

Standaard beïnvloedt de inflatie de uitgaven 
voor gezondheidszorg pas met enige vertra-
ging. In de federale begroting voor gezondheidszorg 
is in de jaarlijkse doelstelling een reële groeinorm 
opgenomen, die momenteel op 2,5 % is vastgesteld, 
waarbij nog een ‘indexmassa’ komt om de prijsont‑
wikkeling weer te geven. Deze steunt gedeeltelijk op 
de verwachte automatische loonindexering, maar ook 
op het verloop van de gezondheids index die in het 
voorgaande jaar is gemeten. Hoewel dat model goed 
werkt wanneer de inflatie stabiel is, reageert het 
weinig op een sterke prijsstijging. Daarom werd bij de 
begrotingscontrole in het voorjaar een bedrag vrijge‑
maakt waarmee het RIZIV in de context van een snel 
oplopende inflatie een extra vergoeding aan de zorg‑
verleners kon toekennen. Ondanks  deze tegemoet‑
koming, die intussen van de begroting voor  2023 
werd afgetrokken, is de algemene indexering van de 
gezondheidszorg het afgelopen jaar nauwelijks bo‑
ven de 2 % uitgekomen. In de begrotingsdoelstelling 
werd een reeks subsidies, zoals het voorschot voor 
de ziekenhuizen als gevolg van de gezondheidscrisis, 
aanzienlijk verlaagd. De gezondheidszorg die als so‑
ciale uitkering wordt gecategoriseerd, is daarentegen 
sterker toegenomen.

De werkings- en investeringskredieten worden 
doorgaans niet automatisch met de inflatie ver-
bonden. Het is met andere woorden een beleids‑
beslissing of en in welke mate ze worden geher‑
waardeerd. Over het geheel genomen werden de 
budgetten voor deze categorieën in  2022 niet in 
verhouding tot de inflatie verhoogd. Op federaal 
niveau heeft de regering de verhoging van de wer‑
kings- en investeringskredieten tot 2,9 % beperkt, 
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met uitzondering van de energie‑uitgaven, die met 
32,5 % werden geïndexeerd. In Vlaanderen worden 
de werkingskredieten, behoudens een aantal uit‑
zonderingen, bevroren. In beide gevallen werd de 
omvang van de overheidsuitgaven noodzakelijkerwijs 
beperkt om binnen de toegekende begroting te blij‑
ven gezien de uitgesproken prijsstijging van veel ge‑
bruikte goederen en diensten en van investeringspro‑
jecten. In reële termen werd dus aanzienlijk bespaard.

Voor de resterende uitgaven kan de indexering 
naargelang van het geval volledig, gedeeltelijk 
of nul zijn. Op federaal niveau wordt de jaarlijkse 
exploitatiesubsidie van de NMBS geïndexeerd volgens 
de prijsontwikkeling aan het einde van het voorgaan‑
de jaar. Uitzonderlijk kreeg de spoorwegmaatschappij 
in de loop van het jaar extra steun die zowel de stij‑
ging van de lonen van de spoorwegbeambten als die 
van de energiefactuur diende op te vangen om een 
tariefverhoging te vermijden. De uitgaven voor het 
normale sociale tarief voor energie, dat tot de diverse 
sociale uitkeringen behoort, hangt nauw samen met 
de inflatie van de energiefactuur omdat het mecha‑
nisme ervan de toename van de gas‑ en elektriciteits‑
prijzen voor de begunstigde huishoudens mildert. 
Bepaalde verlagingen van sociale bijdragen, die als 
subsidies worden beschouwd, verlopen parallel met 
de lonen waarop ze betrekking hebben. Bovendien 
werden de vrijstellingen van de doorstorting van de 
bedrijfsvoorheffing tijdelijk opgedreven door de ver‑
traging bij de aanpassing van de belastingschalen. Op 
het gewestelijke niveau volgen de subsidies voor de 
erkende dienstenchequebedrijven de automatische 
indexering die uit de overschrijding van de spilindex 
voortvloeit.

De hoge inflatie en de Russische 
inval in Oekraïne leidden tot een 
forse discretionaire beleidsreactie

Het begrotingsbeleid was in  2022 opnieuw ac-
commoderend, niet alleen om de impact van 
de stijging van de energieprijzen te verzach-
ten, maar ook als reactie op de Russische inval 
in Oekraïne. De tijdelijke discretionaire maatrege‑
len in  2022 hadden een geschatte totale kostprijs 
van € 7 miljard (1,3 % bbp). De energiemaatregelen 
maakten het grootste deel uit van dat bedrag, na‑
melijk € 5,8 miljard (1 % bbp) en de maatregelen die 
als gevolg van de Russische inval in Oekraïne werden 
genomen € 1,3 miljard (0,2 % bbp). De maatregelen 

werden gaandeweg beslist in de loop van het jaar. 
Ze  werden regelmatig verlengd en/of uitgebreid, in 
lijn met het verloop van de energieprijzen en het 
aanhoudend hoge niveau ervan.

De overgrote meerderheid van de energiemaat-
regelen werd op het federale niveau genomen. 
Ze waren er vooral op gericht de koopkracht van de 
huishoudens onmiddellijk te ondersteunen. Maar ook 
op gewestelijk vlak werden maatregelen genomen. 
Zo  werden op de elektriciteitsfactuur bepaalde bij‑
dragen ter financiering van de verplichtingen inzake 
openbare dienstverlening van de leveranciers ge‑
schrapt, werd steun verleend om het energieverbruik 
te verminderen en werd er directe steun gegeven aan 
ondernemingen.

Op het gebied van begrotingskosten zijn twee 
derde van de maatregelen tussenkomsten die 
de kosten van een extra energie-eenheid ver-
minderen. Die maatregelen doen bijgevolg gedeel‑
telijk de aansporing die uitgaat van de prijs om 
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het energieverbruik te verminderen teniet. In dat 
kader brengt de btw‑verlaging op gas en elektriciteit 
sinds april een budgettaire kostprijs van € 1,5 miljard 
met zich. De uitbreiding van het sociale energietarief 
kostte dan weer € 0,9  miljard. Ten slotte vertegen‑
woordigt de verlaging van de accijnzen op benzine 
en diesel – een belasting die niet op de betaalde prijs 
maar op het verbruikte volume is gebaseerd – een 
kostprijs van € 0,9 miljard.

Het overige derde van de begrotingskosten van 
de maatregelen vloeit voort uit de verschillende 
beslissingen die de inkomens van de huishou-
dens verhogen zonder dat ze de marginale ener-
giekosten beïnvloeden. Zo hebben de huishou‑
dens een geldsom ontvangen die losstaat van hun 
energieverbruik. Deze heeft dus het prijssignaal niet 
verstoord, wat de voorkeur verdient omdat de stimu‑
lans om minder energie te verbruiken blijft bestaan. 
Het betreft hierbij voornamelijk de verschillende ener‑
giecheques om de energiefactuur te verlichten en de 
tegemoetkomingen van €  135  op de gasfactuur en 
van € 61  op de elektriciteitsfactuur in november en 
december. De kosten voor al deze cheques bedroe‑
gen in 2022 € 1,7 miljard.

Al deze maatregelen hebben ook een invloed 
op de ontwikkeling van de gezondheids index, 
met uitzondering van de verlaging van de accijnzen 
op benzine en diesel. Aangezien ze tot een prijsdaling 
leiden, vertragen ze de inflatie en de verscheidene 
loonindexeringsmechanismen die eruit voortvloeien. 
Voor de huishoudens neutraliseert dat het positieve 
effect van de maatregel op hun koopkracht, terwijl 
dat voor de ondernemingen de toename van de 
loonkosten tempert.

Daarnaast voorzag de federale overheid ook in 
de mogelijkheid tot betalingsuitstel van belas-
tingen om de liquiditeit van de gezinnen en be-
drijven te ondersteunen. Dit gold voor alle betalin‑
gen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2022, 
zowel in de personen‑ als vennootschapsbelasting. 
Zo werd de standaard betaaltermijn voor alle aanslag‑
biljetten verlengd van 2  tot 4  maanden. Bovendien 
kregen bedrijven de mogelijkheid om de doorstorting 
van de bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op de 
maanden november en december met twee maanden 
uit te stellen. Deze maatregelen hebben geen impact 
op het begrotingssaldo aangezien de uitgestelde be‑
talingen ESR-matig aan het jaar van de vaststelling 
van de belasting worden toegerekend.

De maatregelen waren niet voldoende gericht. 
De overheden hebben krachtdadig gereageerd op 
deze nieuwe uitzonderlijke situatie. Opdat de steun‑
maatregelen efficiënt en billijk zouden zijn en bo‑
vendien de houdbaarheid van de overheidsfinanci‑
en niet in gevaar komt, moeten ze evenwel op de 
economische actoren gericht zijn die er het meest 
behoefte aan hebben. De toekenning van het soci‑
ale energietarief – aan sociale‑uitkeringstrekkers of 
huurders van een sociale woning – en de uitbreiding 
ervan tot de personen met een laag inkomen die 
een verhoogde tussenkomst genieten, richt de hulp 
op relatief kwetsbaardere doelgroepen. Het basisfor‑
fait voor gas en elektriciteit daarentegen wordt niet 
als gericht beschouwd, hoewel de personen met de 
hoogste inkomens hierop belastingen moeten beta‑
len. De doelgerichtheid blijft hier zeer beperkt omdat 
de drempel waarboven een bijdrage wordt geheven 
hoog is en omdat de terugbetaling gedeeltelijk zal 
blijven 1. Dat  algemene gebrek aan doelgerichtheid 
heeft uiteraard een ongewenst significant effect op 
de begrotingskosten van de steunmaatregelen.

De steunmaatregelen werden slechts gedeelte-
lijk gecompenseerd door discretionaire finan-
cieringsmaatregelen. Het betreft hier alleen de 
nieuwe discretionaire maatregelen ter financiering 
van de steun. De endogene effecten van de inflatie 
op de overheidsontvangsten, zoals de toename van 
de btw‑ontvangsten, werden niet in deze bereke‑
ning opgenomen. De directe financieringsmaatre‑
gelen omvatten onder meer een bijdrage van de 
oliesector ten belope van € 0,3 miljard. Voorts werd 
in  2022 een belasting op de overwinsten van de 
energieproducenten (zie kader) beslist, die in 2022 
verwacht werd € 0,2 miljard op te brengen. De elek‑
triciteitsproducenten die hun elektriciteit niet met 
gas opwekken, kunnen in de huidige energiecrisis 
aanzienlijk meer winst boeken. Hun  inkomsten per 
megawattuur worden geplafonneerd op € 130  van 
augustus 2022 tot juni 2023 en ze moeten die trans‑
acties aan het toezichtsorgaan van de energiesector 
melden (CREG). Het deel dat het plafond overschrijdt, 
moeten ze dan aan de regering doorstorten.

1 Voor alleenstaande belastingplichtigen met een netto belastbaar 
jaarinkomen van meer dan € 62 000 en voor koppels met een 
netto belastbaar jaarinkomen van meer dan € 125 000 (plus een 
plafond dat met € 3 700 per persoon ten laste wordt verhoogd), 
zal een socialezekerheidsbijdrage van 1,5 keer het gemiddelde 
belastingtarief worden toegepast op basis van het inkomen 
van 2022.
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om deze extra kosten te dekken. Bovendien kon 
dankzij deze voorziening humanitaire hulp ter plaatse 
worden gestuurd. In de drie gewesten werden ook 
specifieke voorzieningen voor in totaal € 0,3 miljard 
ingezet. Ten slotte werd voor defensie een budget 
van € 0,5 miljard vrijgemaakt om op korte termijn de 
staat van paraatheid van de strijdkrachten te verbe‑
teren door militaire uitrusting aan te kopen en in de 
infrastructuur te investeren.

Grafiek  6.4

Er werden aanzienlijke tijdelijke maatregelen genomen als reactie op de energiecrisis en 
de Russische inval in Oekraïne
(2022, in € miljard)
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1 Een gerichte maatregel moet worden geïnterpreteerd als gericht op de huishoudens of de ondernemingen die kwetsbaar zijn voor de 

stijgingen van de energieprijzen. Wat de huishoudens betreft, wordt een maatregel als gericht beschouwd als deze aan een bepaalde 
middelentoets is onderworpen en als deze niet voor de meerderheid van de bevolking geldt. De middelentoets kan eender welke vorm 
aannemen. Een essentiële voorwaarde is dat de maatregel op een selectieve manier wordt toegepast op basis van het reële inkomen, 
specifieke sociale behoeften, de toegang tot andere sociale voordelen die over het algemeen voor de armste huishoudens zijn gereserveerd, 
enzovoort.

2 Het onderscheid tussen prijsmaatregelen en inkomensmaatregelen is gebaseerd op het effect op de marginale kosten van het 
energieverbruik. Prijsmaatregelen zijn maatregelen die de kosten van het verbruik van een extra energie-eenheid rechtstreeks verminderen. 
Ze hebben bijgevolg een negatieve invloed op de aansporing om het energieverbruik te verminderen of de energie-efficiëntie te verhogen. 
Inkomensmaatregelen zijn niet rechtstreeks afhankelijk van de hoeveelheid energie die door elke entiteit (bijvoorbeeld door een arm 
huishouden of een kwetsbare kmo) wordt verbruikt en houden dus de stimulans om de vraag te verminderen of energie te besparen in 
stand. De maatregelen ter vermindering van het energieverbruik worden ook als inkomensmaatregelen gecategoriseerd.

Aanvullend hebben de overheden maatregelen 
genomen als reactie op de Russische inval in 
Oekraïne. Op het federale niveau werd een voorzie‑
ning van € 0,8 miljard aangelegd. Ongeveer de helft 
daarvan werd in  2022 aangewend om Oekraïense 
vluchtelingen op het grondgebied te kunnen opvan‑
gen. Zij konden ook een leefloon ontvangen. De fe‑
derale overheid heeft een deel van die voorziening 
gebruikt om de OCMW’s een financiering te verlenen 



191NBB Verslag 2022 ¡ Overheidsfinanciën

Overwinsten van energiebedrijven belasten ?

Begin 2022 werd de Bank gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is dat 
overwinsten die energiebedrijven boeken als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen 
zouden worden belast. Dit kader vat het conceptueel‑economisch advies hierover, dat aan de federale 
minister van Energie werd bezorgd, samen 1.

De belastingtheorie leert dat het optimaal is om overwinsten – gedefinieerd als de ontvangsten 
van een bedrijf na aftrek van de kosten inclusief opportuniteitskosten – aan een hoog tarief 
te belasten. De overwinst moet dan wel identificeerbaar zijn en internationaal immobiel. In de praktijk 
is het echter niet eenvoudig om overwinst te identificeren. Bestaande vennootschapsbelastingsystemen 
volgen daarom een meer pragmatische benadering : niet de overwinst maar wel de ruimer gedefinieerde 
boekhoudkundige winst wordt belast en dit aan een relatief laag tarief. Zo bedraagt de Belgische 
vennootschapsbelasting 25 %.

Wanneer de overwinst omvangrijk, min of meer definieerbaar en identificeerbaar is, kan het 
echter opportuun zijn om deze alsnog specifiek te gaan belasten. Een permanent systeem van 
belasting op overwinst valt dan te verkiezen boven een tijdelijk systeem. Eenmalige verhoogde heffingen 
riskeren immers het vertrouwen van de bedrijfswereld in de overheid te schaden en toekomstige private 
investeringen te ontmoedigen. Bovendien laat een permanent systeem een tijdsconsistente belasting 
toe, wat inhoudt dat negatieve overwinsten in andere jaren in mindering kunnen worden gebracht van 
positieve overwinsten.

1 De Bank sprak zich niet uit over de praktische uitwerking of juridische haalbaarheid van een overwinstbelasting.
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De elektriciteitsmarkt in België is net als in andere Europese landen vrijgemaakt, maar 
vertoont tegelijk talrijke kenmerken waardoor ze sterk afwijkt van het theoretische model 
van volkomen concurrentie. In een volkomen vrije markt kan er tijdelijk inframarginale winst zijn 
als een producent erin slaagt aan een lagere kost te produceren dan de concurrenten. Die winst kan 
dan gezien worden als een beloning voor de vaste kosten en een vergoeding voor het initiatief – en 
bijbehorende risico – die leidden tot de efficiëntiewinst, en hoeft bijgevolg niet aan een hoger tarief 
te worden belast. Op lange termijn verdwijnt deze winst uit de vrije markt naarmate even efficiënte 
spelers de markt betreden. Ook in de Europese elektriciteitsmarkt zijn er dergelijke inframarginale 
winsten. Die markt werkt volgens het merit order-systeem waarbij elektriciteitsproducenten worden 
ingeschakeld in oplopende volgorde van hun respectievelijke marginale kosten om zo tegen de laagste 
kosten aan de elektriciteitsvraag te voldoen. De marginale kost van de laatste en dus duurste aanbieder 
– doorgaans gascentrales – bepaalt bijgevolg de elektriciteitsprijs. In normale tijden boeken efficiëntere 
elektriciteitsproducenten bij die marktprijs inframarginale winst.

Enkele eigenheden maken dat er ook zuivere overwinsten, bovenop de inframarginale winst 
in normale tijden, kunnen ontstaan, die een specifieke overwinstbelasting rechtvaardigen. 
Zo trekken kerncentrales die reeds operationeel waren vóór de vrijmaking van de markt profijt uit 
hun marktmacht uit het verleden. Overwinst kan ook ontstaan door een sterke toename van de 
elektriciteitsprijs als gevolg van een sterk verhoogde marginale productiekost van de laatste producent 

De Europese elektriciteitsmarkt werkt volgens het merit order-systeem 1
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in het merit order‑systeem. Dit kan gezien worden als een vorm van schaarste‑winst. Zo bepalen de 
extreem hoge gasprijzen de elektriciteitsprijs op het moment dat gascentrales de laatste aanbieder zijn. 
Elektriciteitsproducenten waarvan de marginale kosten lager zijn, boeken dan overwinst. Zolang de 
marginale aanbieders gebruikmaken van fossiele brandstoffen, blijft er een risico op fluctuerende en 
hoge elektriciteitsprijzen, met overwinst tot gevolg. Gezien de groene transitie, geopolitieke en andere 
marktomstandigheden en onzekerheden moet er immers rekening mee gehouden worden dat de prijzen 
van fossiele brandstoffen nog grote op‑ en neerwaartse bewegingen zullen maken.

Verschillende Europese landen, inclusief België, hebben ervoor gekozen om reeds een 
tijdelijke belasting op overwinst in te voeren. Dit is begrijpelijk vanuit praktisch oogpunt, aangezien 
de invoering van een meer permanent systeem tijd vergt en op praktische bezwaren botst. Eventuele 
tijdelijke maatregelen moeten zoveel mogelijk de intelligentie van een permanent systeem benaderen 
met aandacht voor rechtszekerheid, economische zekerheid en tijdsconsistentie. Is de onzekerheid over 
de overwinst groot, dan is het aangewezen om de drempel voor overwinst voldoende hoog te leggen 
en/of het tarief erop beperkt te houden.

Naast een belasting op overwinst is het zinvol om na te denken over de oorzaak van de 
hoge en fluctuerende elektriciteitsprijzen. Het drukken van de elektriciteitsprijs zou immers de 
overwinst beperken. Daarbij komt de werking van de elektriciteitsmarkt in het vizier, met het merit 
order‑systeem, waarbij de marginale kost van de laatste aanbieder de prijs bepaalt. Het gevolg van deze 
marktorganisatie is dat de elektriciteitsprijs slechts in beperkte mate gerelateerd is aan de gemiddelde 
productiekost, waar de marktprijs in theorie en vanuit efficiëntie-oogpunt op lange termijn naartoe 
zou moeten evolueren. Bij een discussie over de organisatie van de elektriciteitsmarkt moet men echter 
rekening houden met verschillende overwegingen. Ten eerste wordt deze discussie het best op Europees 
niveau gevoerd, wegens de Europese regelgeving en de connecties tussen de markten. Ten tweede 
moet steeds het belang van het prijssignaal op korte en op lange termijn voor ogen gehouden worden. 
Zo blijft het prijssignaal het meest efficiënte mechanisme om vraag en aanbod ook op korte termijn op 
elkaar af te stemmen. Daarnaast is het belangrijk dat de marktprijs ook rekening houdt met de negatieve 
externaliteiten van elektriciteitsproductie.

Behalve de inflatie beïnvloedden 
een aantal andere factoren 
het primair saldo

Het afgelopen jaar werden veel COVID-19-
maatregelen geleidelijk opgeheven en namen 
de bijbehorende begrotingskosten af. De groot‑
ste besparing was er voor de sociale zekerheid. 
Ze  heeft betrekking op de vervangingsinkomens 
voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid en de 
zelfstandigen die van het overbruggingsrecht geno‑
ten. Deze kostenposten namen zeer sterk af tegen‑
over het voorgaande jaar, maar vertegenwoordigden 
in  2022 nog altijd € 1  miljard. Daarnaast heeft 
de federale regering een reeks tegemoetkomingen 

niet verlengd, zoals de maandelijkse premie voor 
verscheidene categorieën van sociale‑uitkeringstrek‑
kers, die nog tot het eerste kwartaal van het afgelo‑
pen jaar van kracht was. Ook de door de drie gewes‑
ten toegekende compensatievergoedingen aan de 
ondernemingen die door de economische gevolgen 
van de pandemie in moeilijkheden kwamen, zijn 
zeer fors teruggelopen. Op gezondheidsvlak bleven 
de testen, de contactopsporing en de vaccinatie op 
de overheidsfinanciën drukken. Hoewel de begro‑
tingskosten van de tijdelijke COVID-19-maatregelen 
met meer dan €  9  miljard daalden ten opzichte 
van  2021, worden ze voor  2022 over het geheel 
genomen nog geschat op ongeveer € 4  miljard,  
ofwel 0,7 % bbp.
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Uit voorlopige cijfers blijkt dat de overheids-
uitgaven onder het Recovery and Resilience 
Plan (RRP) van België, dat in  2021 van start 
ging, aanzienlijk lager bleven dan oorspronke-
lijk gepland 1. Volgens cijfers van het INR werd er 
in de eerste negen maanden van  2022 ongeveer 
€  270  miljoen besteed, terwijl het initiële plan on‑
geveer €  1,7  miljard beoogde voor het ganse jaar. 
Ook de uitgaven voor herstelplannen die niet via het 
RRF worden gefinancierd bleven lager dan verwacht. 
In  Vlaanderen bleven deze uitgaven voor herstel in 
de eerste jaarhelft aanzienlijk beneden het geplande 
jaarbedrag. In Wallonië werd in de aangepaste begro‑
ting € 1,6 miljard uitgetrokken voor het herstel, waar‑
van slechts een fractie effectief werd uitgegeven.

Het bedrag aan subsidies waarop België binnen 
de RRF (Recovery and Resilience Facility) recht 
heeft voor de periode  2021-2026 werd herzien 
van € 5,9 miljard naar € 4,5 miljard. Deze aanpas‑
sing was een gevolg van de voorziene herberekening 
in juni  2022 van het deel van het totale beschik‑
bare bedrag per lidstaat dat rekening houdt met 
de relatieve economische schade als gevolg van de 
COVID-19-crisis 2. Op basis van door Eurostat geva‑
lideerde bbp-cijfers bleek immers dat de opwaartse 
herziening in deze cijfers over de periode 2020-2021, 
ten opzichte van de cijfers waarop het voorlopige 
bedrag gebaseerd was, groter is voor België dan voor 
het EU‑gemiddelde. Als gevolg daarvan werd het 
bedrag waarop België recht heeft verlaagd.

Aangezien de Europese subsidies die België zal 
ontvangen lager liggen dan de in het RRP ge-
plande uitgaven, is de jaarlijkse boeking van 
de betreffende ontvangsten en uitgaven niet 
langer neutraal maar negatief voor het saldo. 
Het INR volgt bij de boekhoudkundige verwerking 
namelijk de aanbeveling van Eurostat. Die stelt dat 
de uitgaven jaarlijks slechts worden geneutraliseerd 
door Europese subsidies naar rato van de verhouding 
tussen de herziene subsidies en de initieel geplande 
subsidies over de periode 2021-2026, die voor België 
iets meer dan 76 % bedraagt.

1 Meer informatie over het RRP van België is te vinden in 
Kader 6 van het Verslag 2021 van de NBB : NBB (2022), 
‘Verslag 2021’.

2 Een uitgebreide beschrijving van de berekening van de subsidies 
werd gegeven in Kader 1 van het artikel : Bisciari P., P. Butzen, 
W. Gelade, W. Melyn en S. Van Parys (2021),’The EU budget and 
the Next Generation Recovery Plan : a game changer ?‘, NBB, 
Economic Review.

In Wallonië werden de investeringen ook gesti-
muleerd door de uitgaven voor de weder opbouw 
van de infrastructuur na de overstromingen van 
juli  2021. De vergoeding van de verzekerde slacht‑
offers had daarentegen geen invloed meer op het 
begrotingssaldo van het Gewest in 2022, aangezien 
al deze uitgaven aan het voorgaande jaar werden toe‑
gerekend, overeenkomstig de regels van de nationale 
rekeningen.

In structurele termen blijven de federale uitga-
ven gestimuleerd door de geleidelijke uitvoering 
van het regeerakkoord. Ook hier betreft het in de 
eerste plaats de sociale zekerheid. In de gezondheids‑
zorg werd de reële groeinorm van de uitkeringen 
vanaf het afgelopen jaar opgetrokken tot 2,5 %, wat 
meer in overeenstemming met de behoeften van de 
sector is, die de trendmatige ontwikkeling van de 
economische bedrijvigheid overschrijden. Deze her‑
ziening komt bovenop een nieuwe herziening van 
het loon van het zorgpersoneel die in het sociale ak‑
koord voor de niet-marktsector is voorzien en bij de 
subsidies wordt geboekt. Voorts werd de tot  2024 
vastgelegde geleidelijke verhoging van vele sociale 
minima (pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloos‑
heid, sociale bijstand) voortgezet. Er werden evenwel 
enkele structurele begrotingsinspanningen geleverd, 
waaronder nieuwe lineaire besparingen bij de fede‑
rale overheid.

Voor de ontvangsten bleef de invloed van de 
structurele maatregelen beperkt. Op federaal ni‑
veau beoogt de minitaxshift die op 1  april in wer‑
king is getreden de lasten op arbeid te verlichten 
door deze heffingen naar andere inkomstenbronnen 
te verschuiven om het netto‑effect te neutraliseren. 
Zo  werd een nieuwe belasting op vliegtuigreizen 
ingevoerd, werden de heffingen op tabak verhoogd 
en werden strengere voorwaarden opgelegd voor 
de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van 
de bedrijfsvoorheffing bij nacht- en ploegenwerk. 
Daartegenover werden de arbeidskosten voorname‑
lijk verlaagd door de werkbonus te hervormen en de 
bijzondere socialezekerheidsbijdrage gedeeltelijk af te 
schaffen. Op gewestelijk niveau heeft de geleidelijke 
uitdoving van de voormalige belastingvoordelen voor 
de door eigenaars bewoonde huizen dan weer een 
gunstig effect op de ontvangsten.

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2021/nl/t1/verslag2021_ti_volledig.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2021/ecorevii2021_h2.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2021/ecorevii2021_h2.pdf
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De inflatietoename leidde ook tot 
een stijging van de rente, maar nog 
niet van de rentelasten

In  2022 stegen de korte- en langetermijnrente 
fors. De referentierente op tienjaars obligaties, die 
in januari  2022 gemiddeld 0,3 % bedroeg, steeg in 
december 2022 tot gemiddeld 2,7 %. Bij de korteter‑
mijnrentes bedroeg de rente op schatkistcertificaten 
op zes maanden –0,7 % in januari  2022 en 1,9 % 
in december  2022. Het overheidstekort kan aldus 
niet langer gratis op de financiële markten worden 
gefinancierd en de herfinancieringen van vervallen 
effecten zullen tegen minder gunstige rentes dan 
in het verleden plaatsvinden. De verruiming van de 
Belgische spread, dat is het verschil tussen de rente 
op tien jaar van Belgische overheidsobligaties en die 
van Duitse overheidsleningen – die als de meest kre‑
dietwaardige en liquide van het eurogebied worden 
beschouwd –, steeg van 30 basispunten eind 2021 tot 
ongeveer 60 basispunten eind 2022.

De impact van de rentestijging op de rentelasten 
bleef in 2022 beperkt. Bijna de volledige overheids‑
schuld wordt tegen een vaste nominale rente gefinan‑
cierd. De rentestijging beïnvloedt alleen de schuld die 
moet worden ge(her)financierd. Op federaal niveau 
had de schuld die het Federaal Agentschap van de 
Schuld in 2022 uitgaf een gemiddelde jaarlijkse rente‑
voet van 1,7 % (tegen 0,1 % in 2021). Ter vergelijking, 
de OLO’s die in 2022 op vervaldag kwamen, werden 
nog tegen een gemiddelde rentevoet van bijna 3,5 % 
uitgegeven. De herfinancieringen ervan op lange 
termijn waren dus nog gunstig wat de rente lasten 
betreft. Deze  positieve ontwikkeling compenseerde 
grotendeels het negatieve effect op de rentelasten 
van de financiering van het overheidstekort en de 
korte termijnschuld tegen hogere rentevoeten dan in 
het verleden. De rentel asten op de kortetermijnschuld, 
die ongeveer 10 % van de totale federale schuld verte‑
genwoordigt, namen inderdaad toe in 2022 aangezien 
deze minstens één keer per jaar wordt geherfinancierd. 
Over het geheel genomen daalde de impliciete rente 

Grafiek  6.5

Verloop van de rentes, de impliciete rente 1 en de looptijd van de schuld
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Bronnen : Federaal Agentschap van de Schuld, Gemeenschappen en Gewesten, NBB.
1 Verhouding tussen de rentelasten tijdens het lopende jaar en de schuld aan het einde van het voorgaande jaar.
2 Alleen de directe schuld. De gegevens voor het Waals Gewest zijn slechts beschikbaar vanaf 2019.
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Grafiek  6.6

Vanaf 2023 zal de herfinanciering van de OLO’s naar verwachting een opwaarts effect op de 
rentelasten van de federale overheid hebben
(vervaldagenkalender van de te herfinancieren langetermijnschuld (OLO) door de federale overheid eind 2022, bijbehorende rente en 
renteverloop op 10 jaar 1)
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december 2022.

op de  overheidsschuld nog licht in  2022, zij het in 
mindere mate dan de voorgaande jaren. De winsten 
uit de herfinancieringen zullen daarentegen naar ver‑
wachting vanaf  2023 verdwijnen aangezien de te 
herfinancieren effecten lagere rentes zullen hebben 
en de marktverwachtingen over het verloop van de 
langetermijnrente veel hoger dan voorheen zijn.

De verhoging van de beleidsrentes door de ECB 
drukt de resultaten van de Bank en heeft zo 
ook een negatieve impact op het financierings-
saldo van de overheid. De Nationale Bank heeft de 
voorbije jaren een grote hoeveelheid Belgische over‑
heidsobligaties aangekocht in het kader van de aan‑
koopprogramma’s van het Eurosysteem. Het aandeel 
van de Belgische overheidsschuld in handen van de 
Bank liep op tot ruim 20 %. De Bank ontvangt rente 
op deze langetermijnobligaties. De aankopen wor‑
den tegelijk gefinancierd met deposito’s van banken, 
waarop de centrale bank een depositorente betaalt. 
De rente op de aangekochte langetermijnobligaties 
is laag en vastgeklikt tot deze op vervaldag komen, 
terwijl de ECB de depositorente fors heeft verhoogd 

en nog verder plant te verhogen. Dit verklaart het 
verwachte negatieve resultaat van de Bank in  2022 
en waarschijnlijk ook de jaren nadien.

De looptijd van de schuld blijft zeer lang op 
het federale niveau en op het niveau van de 
gemeenschappen en de gewesten. Op federaal 
niveau bedroeg de initiële looptijd van de langlopende 
effecten die in 2022 werden uitgegeven 16,5 jaar. Er 
werden weer regelmatig zeer langlopende leningen 
uitgegeven, zoals dat de voorgaande jaren het geval 
was. Als gevolg daarvan nam de gemiddelde resteren‑
de looptijd van het totale uitstaande bedrag in 2022 
opnieuw toe. De gemiddelde resterende looptijd van 
de federale schuld, die eind  2010  ongeveer zes jaar 
bedroeg, beliep eind 2022 tien jaar en vier maanden, 
dat is het hoogste niveau dat ooit werd genoteerd. De 
rentestijging heeft dus de strategie van de beheerders 
van de schuld die erin bestaat de looptijd van het uit‑
staande bedrag op een relatief hoog niveau te houden 
niet gewijzigd. Door de vervaldagen van langlopende 
schulden op die manier te spreiden kan het volume 
van de te herfinancieren effecten ieder jaar worden 
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beperkt. Aangezien deze strategie de afgelopen jaren 
geleidelijk werd uitgebreid, is een groot deel van de 
schuld op die manier beschermd tegen de huidige 
rentestijging. Op het niveau van de gemeenschap‑
pen en de gewesten werd de afgelopen jaren ook 
een verlenging van de looptijd van hun respectieve 
directe schulden opgetekend. Eind 2022 bedroeg deze 
12  jaar in het Waals Gewest, 14  jaar in Vlaanderen, 
en 17 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in 
de Franse Gemeenschap. De herfinancieringsvolumes 
zijn ook beperkt.

De hoge inflatie deed de schuldgraad 
tijdelijk dalen

In 2022 daalde de Belgische schuldgraad verder 
met 4,2  procentpunt tot 105 % bbp. Het   niveau 
blijft evenwel hoog : 7,4 procentpunt hoger dan vóór 
de COVID-19-crisis  en 11,3  procentpunt hoger dan 

het gemiddelde van het eurogebied. Vanaf 2023 zou 
de Belgische schuldgraad opnieuw toenemen, terwijl 
deze van het eurogebied een dalend pad zou volgen.

De daling van de schuldgraad was opnieuw 
toe te schrijven aan de uitzonderlijk sterke no-
minale economische groei en meer bepaald de 
prijscomponent ervan. De binnenlandse inflatie-
opstoot, gemeten volgens de bbp-deflator, komt im‑
mers tot uiting in een hogere noemer van de schul‑
dratio en had aldus een schuldverlagende impact 
van 7,1 procentpunt bbp in 2022. De hoge nominale 
bbp‑groei in combinatie met de historisch lage im‑
pliciete rente op de schuld, resulteerde in een uiterst 
gunstige bijdrage van het rente-groei-verschil aan 
de schulddynamiek. Het verschil tussen de nominale 
groei en de impliciete rente was het op één na hoog‑
ste sinds 1971  en droeg dus aanzienlijk bij tot de 
vermindering van de schuldgraad. Het primair tekort 
van 2,4 % bbp dreef de schuldgraad daarentegen op.

Grafiek  6.7

De schuldgraad daalde verder dankzij de uitzonderlijk hoge nominale bbp-groei
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De exogene factoren zouden de schuld met 
2,2  procentpunt bbp doen toenemen. Exogene 
factoren zijn veranderingen in de schuld die niet 
verklaard worden door het verloop van het over‑
heidssaldo. Zo steeg de schuld in  2022 door de 
investeringen van de Federale Participatie‑ en 
Investeringsmaatschappij in Ageas en Euroclear. 
Aldus worden deze bedrijven, die de overheid als 
strategisch belangrijk voor de economie beschouwt, 
steviger verankerd in België. Een andere schuldver‑
hogende exogene factor betreft de leningen die 
de Vlaamse Gemeenschap toekende in het kader 
van het sociale-huisvestingsbeleid. Ook  een aantal 
boekhoudkundige correcties deden de schuld stijgen, 
waaronder de uitbetaling van de schadevergoedingen 
aan de slachtoffers van de overstromingen door het 
Waals Gewest. In  2021, het jaar van de vaststelling 
van de schade, werd het totale geraamde bedrag van 
de vergoedingen conform de Europese boekhoudre‑
gels (ESR) reeds opgenomen in het begrotingssaldo. 
Tegen het einde van dat jaar werd echter slechts een 
deel van deze vergoedingen effectief uitbetaald. Het 
verschil tussen beide bedragen moest in dat jaar niet 
worden geleend. In 2022 werd een groter deel van 
de vergoedingen uitbetaald waardoor de schuld van 
het Waals Gewest wel toenam. Meer specifiek betreft 
het een schuld van het Waals Gewest bij de verzeke‑
raars, die de volledige vergoeding van de verzekerde 
slachtoffers hebben voorgefinancierd. Een gelijkaar‑
dig principe is van toepassing op het boeken van 
investeringen in defensie waarbij de oplevering niet 
samenvalt met de betaling ervan. Zo doet de voor‑
uitbetaling in 2022 door defensie de schuld stijgen, 

terwijl in het begrotingssaldo de investeringsuitgaven 
pas geboekt worden bij oplevering van de investe‑
ring. Ook de mogelijkheid tot betalingsuitstel van de 
bedrijfsvoorheffing en inkohieringen naar aanleiding 
van de energiecrisis zou de schuld in 2022 tijdelijk ho‑
ger duwen. Op het begrotingssaldo heeft dit echter 
geen invloed omdat de uitgestelde bedrijfsvoorhef‑
fing en inkohieringen boekhoudkundig wel worden 
toegerekend aan de overheidsontvangsten in het jaar 
van hun vastlegging. Een tijdelijke schuldverhogende 
correctie vloeide ook voort uit het niet ontvangen 
van RRF-subsidies van de Europese Commissie, terwijl 
er in het overheidssaldo – in overeenstemming met 
de ESR‑regels – wel ontvangsten werden geboekt 
voor de in  2022 gedane uitgaven. Nog een andere 
boekhoudkundige correctie betreft de registratie van 
emissiepremies voor schuldbewijzen. Het Federaal 
Agentschap van de Schuld gaf immers veel schuld‑
bewijzen uit tegen een waarde die lager is dan de 
nominale waarde (onder pari). In 2022, het jaar van 
uitgifte, zijn de emissiepremies negatief en duwen ze 
de schuld tijdelijk omhoog. 

De daling van de schuldgraad in 2021 en 2022 is 
niet duurzaam : vanaf 2023 zou deze – volgens 
de decemberramingen van de Bank – opnieuw 
stijgen onder invloed van aanhoudend hoge pri-
maire tekorten. Het rente‑groeiverschil zou gunstig 
blijven maar het neemt wel af. Enerzijds zou de nomi‑
nale bbp-groei terug normaliseren en, anderzijds, zou 
de impliciete rente op de schuld licht gaan stijgen als 
gevolg van hogere marktrentes, in navolging van de 
normalisatie van het monetair beleid.
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6.3 De structurele uitdagingen van 
de Belgische overheidsfinanciën 
blijven heel groot

het ongunstige rente‑groeiverschil dan speelt en hoe 
meer inspanning, in de vorm van primaire overschot‑
ten, de overheid moet leveren om de schuldgraad te 
stabiliseren. Hoewel momenteel verwacht wordt dat 
rente-groeiverschillen gunstig zullen blijven, is dit dus 
geen vrijgeleide om hoge tekorten aan te houden. In 
de huidige inflatoire omgeving, waarbij het aanbod 
door verstoringen achterblijft op de vraag, is een 
expansief begrotingsbeleid bovendien niet gepast. 
Het gaat in tegen de inspanningen van het monetair 
beleid om de inflatie te beteugelen.

De risico’s voor de houdbaarheid van de 
Belgische overheidsfinanciën worden als hoog 
beoordeeld. Een hoge en stijgende schuldgraad 
wijst erop dat er risico’s zijn voor de houdbaarheid 
van de schuld. De uitgebreide houdbaarheidsanalyse 
van de EC waarschuwt hier eveneens voor. Deze ana‑
lyse neemt een groot aantal relevante en toekomst‑
gerichte indicatoren op en vat deze samen in drie 

De risico’s voor de houdbaarheid 
van de overheidsschuld zijn hoog op 
middellange en lange termijn

De hoge Belgische schuldgraad en, meer nog, 
het stijgende verloop ervan de komende jaren 
bij ongewijzigd beleid zijn zorgwekkend. Bij een 
hoge schuld heeft de overheid immers minder marge 
om toekomstige schokken en uitdagingen (zoals de 
vergrijzing en de energietransitie) op te vangen en 
stijgt de kans dat ze de controle over de schuld-
dynamiek verliest. De rente‑groeidynamiek kan im‑
mers snel en sterk verslechteren door een plotse 
terugval in de bbp-groei (zoals ten tijde van de covid‑
pandemie) of door een plotse stijging van de rente 
onder impuls van een verstrakking van het monetair 
beleid of hogere risicopremies (zoals ten tijde van de 
financiële crisis). Als de impliciete rente de nominale 
groei overtreft, kan de schuldgraad op een explo‑
sief pad komen. Hoe hoger de schuld, hoe sterker 

Grafiek  6.8

De toekomstige houdbaarheid van de Belgische overheidsschuld staat onder druk

Risico’s voor de houdbaarheid van de schuld volgens de Europese Commissie
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Bron : EC (op basis van de lentevooruitzichten van 2022).
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maatstaven die de risico’s voor de schuldhoudbaar‑
heid op respectievelijk de korte, middellange en lange 
termijn schetsen. De resultaten tonen dat er op korte 
termijn geen groot gevaar is voor de Belgische over‑
heidsfinanciën, hoewel de hoge tekorten de jaarlijkse 
financieringsbehoefte van de overheid opdrijven. 
Op  middellange en lange termijn zijn er echter wel 
hoge risico’s. Volgens simulaties – die gebaseerd zijn 
op veronderstellingen over het toekomstige verloop 
van enkele belangrijke macro- en begrotingsvariabe‑
len – zou de schuldgraad de komende tien jaar blijven 
stijgen. Toenemende vergrijzingskosten zouden hier 
onder andere toe bijdragen, terwijl het rente-groei-
verschil nog gunstig zou blijven. De budgettaire in‑
spanning die nodig zou zijn om de schuld te stabilise‑
ren is vanuit historisch perspectief ook aanzienlijk en 
behoort tot de grootste van het eurogebied.

De Europese Commissie stelde in november voor 
om haar analyse van de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën als anker te gebruiken in het 
nieuwe Europese beleidskader inzake begrotings-
toezicht. Volgens deze voorstellen zou België, net als 
de andere landen met een hoog houdbaarheidsrisico, 
moeten voldoen aan strengere voorwaarden dan de 
landen buiten deze groep. Meer specifiek zou in de lan‑
den met een hoog houdbaarheidsrisico, na een over‑
gangsperiode, bij ongewijzigd beleid de schuldgraad 
gedurende 10  jaar een onafgebroken daling moeten 
vertonen en het financieringstekort over dezelfde peri‑
ode kleiner moeten blijven dan 3 % bbp. De focus op 
de middellange termijn is een positieve ontwikkeling, 

maar in tegenstelling tot het huidige kader is er buiten 
de 3 %-norm geen duidelijke doelstelling voor het 
financieringssaldo. Alhoewel de vereenvoudiging van 
het beleidskader één van de belangrijkste doelstel‑
lingen is van de voorgestelde hervormingen, lijkt het 
gebruik van de complexe houdbaarheidsanalyse van 
de EC niet in die richting te gaan. De voorstellen van 
de Europese Commissie bevatten nog veel onduide‑
lijkheden en moeten verder worden gespecificeerd. 
Vervolgens moet het nieuwe begrotingskader nog 
worden goedgekeurd door de lidstaten.

Het stijgende primair 
begrotingstekort is het gevolg van 
de toenemende primaire uitgaven

Volgens de decemberramingen van de Bank zou 
het financieringstekort van de gezamenlijke 
overheid tegen  2025 oplopen tot 4,9 %  bbp. 
Dit begrotingstekort kan als structureel worden be‑
schouwd aangezien verwacht wordt dat de econo‑
mische activiteit zich tegen dan nagenoeg op haar 
potentiële niveau zal bevinden en het saldo geen ver‑
zwarende impact meer zal ondervinden van tijdelijke 
crisismaatregelen.

De forse structurele stijging van de primaire 
uitgaven sinds  2019 ligt aan de basis van het 
hoge overheidstekort in  2025. Tussen  2019, het 
jaar vóór de coronacrisis, en  2025 zou de primaire-
uitgavenratio toenemen met 4,3  procentpunt bbp. 
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Grafiek  6.9

Het primair begrotingstekort blijft hoog door de fors hogere lopende uitgaven 1
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Bronnen : INR, NBB.
1 De cijfers voor 2022-2025 zijn een weergave van de macro-economische prognoses van de Bank van december 2022, die tot 2025 reiken.

de lonen aan het verloop van de gezondheidsindex 
dat hoger is dan dat van de bbp-deflator, terwijl de 
stijging in de subsidies aan bedrijven in belangrijke 
mate kan worden verklaard door de toename van de 
loonsubsidies in de zorgsector tussen 2019 en 2022.

De ontvangsten nemen licht toe tegen  2025, 
en dit door de toename van de inkomsten uit 
de heffingen op arbeid. Er wordt verwacht dat 
tegen 2025 de fiscale en parafiscale ontvangsten met 
1,4 procentpunt bbp zouden toenemen ten opzichte 
van 2019. Deze stijging kan voor een groot deel wor‑
den verklaard door de toename van de inkomsten 
uit de heffingen op arbeid, namelijk de personen-
belasting en de socialezekerheidsbijdragen. Zij trek‑
ken immers profijt uit de automatische indexering van 
de lonen die gekoppeld is aan de sterk toenemende 
gezondheidsindex. Daartegenover wordt verwacht 
dat het verloop van de bbp-deflator iets gematig‑
der  is. Bijgevolg zou het aandeel van arbeid binnen 
het bbp groeien, wat zich vertaalt in een toename 
van inkomsten uit de heffingen op arbeid. Het aan‑
deel van de bedrijfswinsten, die aan een lager tarief 
worden belast, zou daarentegen dalen.

Deze sterke toename wordt volledig verklaard door 
de groei van de lopende uitgaven. De kapitaaluitga‑
ven stijgen immers maar beperkt. Nochtans dragen 
deze bij aan een verhoging van het productiepoten‑
tieel van onze economie. Dergelijke uitgaven zouden 
dus net verhoogd moeten worden.

Het verloop van de lopende uitgaven wordt 
sterk bepaald door de groei in de sociale uitke-
ringen. Concreet wordt verwacht dat tegen 2025 de 
sociale uitkeringen met 2,7 procentpunt bbp zouden 
toenemen tegenover het niveau van 2019, voorname‑
lijk als gevolg van de toename in de vergrijzings kosten. 
De trendmatige stijging van de pensioenuitgaven zou 
in 2025 wel tijdelijk halt houden, dankzij de verhoging 
van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 tot 66 jaar. 
Bovendien worden de sociale uitkeringen structureel 
opgedreven door de geleidelijke verhoging van de 
sociale minima (die in  2020 werd beslist). Behalve 
de sociale uitgaven, kennen ook de subsidies aan 
bedrijven en de verloning van het overheidspersoneel 
een verdere toename tegen  2025. De  toename in 
de bezoldiging van het overheidspersoneel kan wor‑
den verklaard door de automatische indexering van 
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De stijgende pensioenuitgaven 
zetten de overheidsfinanciën 
de komende jaren en decennia  
zwaar onder druk

De vergrijzing van de bevolking vormt de belang-
rijkste structurele uitdaging voor de houdbaar-
heid van de overheidsfinanciën op middellange 
en lange termijn. Volgens het laatste verslag van de 
Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) zal de toe‑
name van de sociale uitkeringen ten opzichte van 2022 
een piek bereiken van 4,1 procentpunt bbp in 2049 en 
daarna licht afnemen tot in 2070. Het grootste deel 
van de toename situeert zich tijdens de komende 
15  jaar, met een gemiddelde jaarlijkse toename met 
0,2  procentpunt bbp. De belangrijkste categorie bin‑
nen de sociale uitkeringen zijn de pensioenen. Deze 
uitgaven vertoonden de voorbije jaren al een forse toe‑
name en zullen ook de komende decennia sterk blijven 
stijgen onder impuls van de vergrijzing van de bevol‑
king. De SCvV verwacht dat deze uitgaven tussen 2022 

en 2059  verder oplopen met 2,8  procentpunt bbp, 
waarna er een lichte afname zou volgen tot in 2070.

Op middellange en lange termijn zouden de 
pensioenuitgaven in België sterker toenemen 
dan in de meeste andere landen van het euro-
gebied. Het meest recente Ageing Report van de 
Europese Commissie, dat in mei  2021 gepubliceerd 
werd, toont aan dat de publieke pensioenuitgaven 
in België over de periode 2019-2070 veel meer zou‑
den stijgen dan in de meeste andere landen van het 
euro gebied. De stijging van deze kosten zou in België 
3 procentpunt bbp bedragen 1. Dit is aanzienlijk meer 

1 De cijfers van de pensioenuitgaven van het Ageing Report zijn 
niet rechtstreeks vergelijkbaar met die van de SCvV, maar de 
coherente methodologie die in dat rapport gebruikt wordt laat 
wel toe om de EU-landen met elkaar te vergelijken. Het Ageing 
Report van 2021 bevat de tot en met september 2020 genomen 
beleidsmaatregelen. Dit betekent voor België dat er geen rekening 
werd gehouden met de impact van een aantal maatregelen die 
daarna genomen werden en die de pensioenuitgaven verhogen, 
zoals de verhoging van het minimumpensioen.

Grafiek  6.10

De sterke toename van de sociale uitkeringen vormt een belangrijke verklaring voor de groei van 
de primaire uitgaven 1
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Bronnen : INR, NBB.
1 De cijfers voor 2022-2025 zijn een weergave van de macro-economische prognoses van de Bank van december 2022, die tot 2025 reiken.
2 Deze omvatten de personenbelasting en sociale bijdragen. De personenbelasting omvat in hoofdzaak de bedrijfsvoorheffing, de 

voorafbetalingen, de inkohieringen en de opcentiemen op de personenbelasting. De sociale bijdragen zijn inclusief de bijzondere bijdrage 
voor de sociale zekerheid en de bijdragen van het niet-actieve deel van de bevolking.

3 In hoofdzaak de voorafbetalingen, de inkohieringen en de roerende voorheffing.
4 In hoofdzaak de roerende voorheffing van de particulieren, de onroerende voorheffing (inclusief de opbrengst van de opcentiemen), 

de successie- en registratierechten.
5 De belangrijkste inkomstencategorieën zijn de btw en de inkomsten uit accijnzen.
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dan het gemiddelde van de landen van het euro‑
gebied, waar de toename beperkt zou blijven tot 
slechts 0,1 procentpunt bbp. In de andere landen van 
het eurogebied met een hoge schuld zouden deze 
kosten zelfs afnemen. Bovendien is het tijdsprofiel van 
de pensioenkosten sterk verschillend. In tegenstelling 
tot die landen zouden de kosten in België immers 
blijven toenemen gedurende het grootste gedeelte 
van de projectieperiode waarna ze zich zouden sta‑
biliseren. Hierdoor zouden de pensioenkosten van 
België op het einde van deze periode de hoogste van 
deze groep landen zijn, terwijl ze in 2019 nog bij de 
laagste waren.

De verwachte sterkere toename van de pensi-
oenkosten in België is niet zozeer te wijten aan 
demografische factoren maar wel aan andere, 
doorgaans door het beleid beïnvloedbare, fac-
toren. Louter op basis van de toename van de af‑
hankelijkheidsratio van ouderen, dit is de verhouding 
van het aantal personen van 65 jaar en ouder tot het 
aantal personen van 20  tot en met 64  jaar, zouden 
de pensioenkosten in België met 7,2 procentpunt bbp 
toenemen over de periode  2019-2070. Op  Frankrijk 
na, is de bijdrage van deze demografische factor 

hoger in de andere landen met een hoge schuld. 
In het eurogebied bedraagt de verwachte toename 
gemiddeld 7  procentpunt bbp. De toename in pen‑
sioenuitgaven als gevolg van de demografische fac‑
toren wordt getemperd of zelfs omgebogen door 
het verloop van andere, doorgaans door het beleid 
beïnvloedbare factoren. Deze hebben onder meer 
betrekking op het verhogen van de wettelijke en 
effectieve pensioenleeftijd, het doen toenemen van 
de werkgelegenheidsgraad en het verminderen van 
de generositeit van het pensioenstelsel. In België 
zouden deze andere factoren de pensioenkosten veel 
minder drukken over de periode  2019-2070  dan in 
de andere hogeschuldlanden en dan gemiddeld in 
het eurogebied.

De federale overheid heeft in juli een akkoord 
bereikt over een verdere hervorming van de 
pensioenen en van de (einde)loopbaan. Dit is 
een onderdeel van de hervormingen die in het natio‑
naal relanceplan werden opgenomen. Er werden drie 
maatregelen aangekondigd. Een eerste heeft betrek‑
king op de invoering van een pensioenbonus voor 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die langer 
doorwerken, nadat ze de leeftijd hebben bereikt 

Grafiek  6.11

Pensioenuitgaven van de overheid : verloop en verklarende factoren van de verandering
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waarop ze – al dan niet vervroegd – met pensioen 
kunnen gaan. Een tweede maatregel hervormt de 
toegang tot het minimumpensioen in de drie pen‑
sioenstelsels, waarbij rekening wordt gehouden met 
een minimaal aantal gewerkte dagen. En ten slotte 
werd er een maatregel goedgekeurd gericht op de 
herwaardering van deeltijds werk in de pensioenbe‑
rekening van het werknemersstelsel.

Uit simulaties van het Kenniscentrum voor 
Pensioenen blijkt evenwel dat deze pensioen-
hervorming op lange termijn de vergrijzings-
kosten verder zou doen toenemen. Dit is voor‑
namelijk toe te schrijven aan de invoering van de 
pensioenbonus, die tegen 2070 een geraamde kost‑
prijs tussen 0,1 en 0,3 procentpunt bbp zou hebben. 
De geschatte budgettaire gevolgen van de andere 
twee maatregelen zouden beperkt zijn en nauwelijks 
impact hebben op de budgettaire kosten van de 
vergrijzing. Deze hervorming draagt niet bij tot een 
verbetering van de financiële houdbaarheid van het 
pensioensysteem. Dit laatste is een voorwaarde om 
bijkomende subsidies onder de RRF te krijgen.

Om de schuldgraad terug te dringen 
is een aanzienlijke consolidatie- 
inspanning nodig van de verschillende 
entiteiten van de overheid

Bij ongewijzigd beleid blijft de Belgische schuld-
graad gestaag toenemen. Vanuit een houd-
baarheidsperspectief dringt een sanering zich 
op. Volgens een basisscenario dat uitgaat van onge‑
wijzigd beleid en voortbouwt op de vooruitzichten 
voor 2022-2027 van het Federaal Planbureau, zou de 
Belgische overheidsschuld in het komende decennium 
boven de 120 % bbp uitstijgen 1. Om de schulddyna‑
miek om te buigen, dringen bezuinigingen zich op. Een 
simulatieoefening waarin de Belgische schuldgraad 
over een periode van 20  jaar teruggebracht wordt 
tot 100 % bbp, illustreert dat zelfs voor een derge‑
lijke minimale doelstelling aanzienlijke inspanningen 

1 Zie voor meer informatie over de simulaties Cornille D., 
M. Deroose, H. Godefroid, W. Melyn, P. Stinglhamber en  
S. Van Parys (2022),’How sustainable are the finances of 
the federal government, the regions and the communities in 
Belgium‘, NBB, Economic Review.

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2022/ecorevi2022_h19.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2022/ecorevi2022_h19.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2022/ecorevi2022_h19.pdf
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vereist  zijn. Meer precies zou het tekort van de ge‑
zamenlijke overheid zo snel mogelijk moeten worden 
ingeperkt tot iets minder dan 3 % bbp. De benodigde 
inspanning zou echter groter worden als de economi‑
sche groei en de rente zich minder gunstig ontwik‑
kelen in vergelijking met de hypothesen opgenomen 
in de simulatie. Om marges op te bouwen die eco‑
nomische schokken of rentestijgingen kunnen helpen 
opvangen, is het op middellange termijn van essentieel 
belang het nationale tekort een stuk onder de referen‑
tiewaarde van 3 % bbp te brengen. Een terugkeer naar 
het in het huidige Europese begrotingskader voorop‑
gestelde schuldplafond van 60 % bbp zou nog grotere 
inspanningen vergen. Het terugbrengen van de schuld 
tot 100 % bbp moet dus worden beschouwd als een 
minimumscenario om de risico’s voor de houdbaarheid 
van de schuld te beperken.

Hoewel het leeuwendeel van de overheids-
schuld zich nog steeds op het federale niveau 
bevindt, houdt de stijgende schuldgraad op 

regionaal niveau ook risico’s in. Om de schuld‑
graden van de verschillende overheidsentiteiten te 
kunnen vergelijken, worden ze uitgedrukt in pro‑
centen van de beschikbare ontvangsten in plaats 
van het bbp. De beschikbare ontvangsten worden 
gedefinieerd als de totale ontvangsten van een en‑
titeit verminderd met de overdrachten die ze betaalt 
aan andere entiteiten. Zodoende zijn ze een goede 
indicator voor de beschikbare middelen per entiteit. 
Het basisscenario bij ongewijzigd beleid – wederom 
grotendeels gebaseerd op de vooruitzichten van het 
Planbureau – toont aan dat de schuldgraden van 
bijna alle overheidsentiteiten de komende tien jaar 
zouden blijven stijgen. De toename is met name 
sterk voor entiteiten met een al hoge schuldenlast (de 
federale overheid, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest). Enkel de schuldgraad van 
de Vlaamse Gemeenschap zou vanaf 2027 afnemen 
omdat de begroting er, volgens de vooruitzichten van 
het Planbureau, op de middellange termijn opnieuw 
richting een evenwicht evolueert.
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Bij ongewijzigd beleid neemt de Belgische overheidsschuld verder toe
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1 Het basisscenario is gebaseerd op de vooruitzichten van het Planbureau van juni 2022 om zo consistent te zijn met de regionale 

vooruitzichten die verder in de analyse worden gebruikt. Volgens de recentste ramingen van de Bank zou het overheidstekort in 2022 
beperkter zijn dan wat het Planbureau in juni raamde, maar de jaren daarna zou het volgens de decemberramingen van de Bank 
eveneens 5 % bbp naderen. Dit betekent dat, in lijn met het alternatieve scenario, over de periode 2023-2026 jaarlijks een extra 
begrotingsinspanning van 0,6 procentpunt bbp nodig is om het overheidstekort onder de 3 % bbp te brengen, zijnde het saldo waarbij 
de schuld 100 % bbp zou bereiken in 2041. Een inspanning van 0,6 procentpunt bbp is in lijn met de richtsnoeren van het preventieve 
gedeelte van het Stabiliteits‑ en Groeipact.
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De opwaartse schulddynamiek van de gezamen-
lijke overheid ombuigen is dus een zaak van 
alle overheidsniveaus. Om de Belgische overheids‑
schuld terug te brengen tot bijvoorbeeld 100 % bbp 
moeten de inspanningen worden verdeeld over alle 
overheidsniveaus. Die verdeling vereist de keuze van 
een verdeelsleutel voor het nationale schuldplafond. 
In de simulatieoefening werd als sleutel gekozen voor 
het aandeel van de ‘eigen’ ontvangsten in de totale 
nationale ontvangsten. Eigen ontvangsten worden ge‑
definieerd als de totale ontvangsten verminderd met 
de overdrachten ontvangen van andere entiteiten 1. 
Deze verdeelsleutel kan worden gerechtvaardigd door 
het basisprincipe dat overheden enkel schuld zouden 
mogen opbouwen voor zover ze over eigen, direct 
beheersbare ontvangsten beschikken. Bijgevolg zou‑
den entiteiten die uitsluitend kunnen steunen op ont‑
vangsten uit overdrachten over een langere periode 

1 Meer precies worden ze gedefinieerd als de totale 
overheidsontvangsten min de van de overheid ontvangen 
overdrachten, de toegerekende socialezekerheidsbijdragen en 
de productie voor eigen finaal gebruik.

niet meer mogen uitgeven dan wat ze als overdrach‑
ten ontvangen. Op basis van deze verdeelsleutel ver‑
taalt een nationale schuldnorm van 100 % van het 
bbp, of 204 % van de beschikbare ontvangsten, voor 
België zich in een schuldplafond van 299 % van de 
beschikbare ontvangsten voor de federale overheid, 
85 % voor de Vlaamse Gemeenschap, 153 % voor het 
Waals Gewest, 137 % voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en 13 % voor de Franse Gemeenschap. 
Volgens het basisscenario bij ongewijzigd beleid lig‑
gen de schuldratio’s van bijna alle entiteiten vandaag 
en in de toekomst boven deze schuldplafonds.

Alle overheidsniveaus zullen aanzienlijke conso-
lidatie-inspanningen moeten leveren. Om tegen 
2041 aan deze respectievelijke schuldnormen te vol‑
doen, zouden de federale overheid, het Waals Gewest 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun verwachte 
tekort, uitgedrukt in verhouding tot hun beschik‑
bare ontvangsten, in 2031  elk moeten verkleinen 
met zo’n 13 procentpunt, en de Franse Gemeenschap 
met 7  procentpunt. De Vlaamse Gemeenschap zou 
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Een significante inspanning van bijna alle entiteiten is nodig om de overheidsschuld van België 
te verlagen tot 100 % bbp tegen 2041
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De norm voor het begrotingssaldo toont het begrotingssaldo dat in 2031 nodig is om de schuldratio tegen 2041 terug te schroeven tot 
de schuldnorm, die wordt weergegeven in het linkerdeel.
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volgens de simulatie geen extra inspanningen moe‑
ten leveren om onder haar schuldnorm te blijven, 
op voorwaarde dat ze haar beleidsplannen uitvoert 
en op de middellange termijn de begroting opnieuw 
naar een evenwicht brengt. Indien elke entiteit de 
nodige inspanning levert om tegen 2041  de eigen 
schuldlimiet te respecteren, zou het tekort van de 
Belgische overheid als geheel net onder 6 % van de 
beschikbare ontvangsten of 3 % bbp vallen. Klare en 
bindende afspraken over de begrotingsdoelstellingen 
voor de verschillende overheidsentiteiten zijn cruciaal 
om dit te kunnen realiseren.
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