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179e Boek – deel III: 
begrotingsbeleid  
van de federale overheid
In dit 179e Boek – deel III brengt het Rekenhof verslag uit van zijn onderzoek van het begrotingsbeleid 
2021 van de federale overheid. Het doet dat vanuit een meerjarenperspectief en in de Europese context.

Hoofdstuk 1 van dit Boek bespreekt de uitvoering van de begroting 2021 van België als EU-lidstaat. Het 
gaat daarbij verder in op het vorderingensaldo en het structureel saldo van de gezamenlijke overheid 
(de federale overheid, de sociale zekerheid, de gemeenschappen, de gewesten en de lokale overheden), 
de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen en de naleving van de Europese 
begrotingsverplichtingen.

Hoofdstuk 2 betreft de uitvoering van de begroting 2021 van de federale overheid, en meer bepaald van 
het algemeen bestuur. Het bespreekt daarbij het vorderingensaldo en het structureel saldo van de fe-
derale overheid en de sociale zekerheid, de financiering van andere entiteiten, de ontvangsten en uitga-
ven, de aanwending van de COVID-19-provisie, de begrotingsmaatregelen die de regering in 2021 heeft 
beslist alsook de evolutie van de federale staatsschuld.

Uitvoering van de begroting van België als EU-lidstaat

Vorderingensaldo en structureel saldo van de gezamenlijke overheid  
(Entiteiten I en II)

Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid bedroeg in 2021 -5,6 % van het bbp (27.931 mil-
joen euro), tegen -9 % in 2020. Het lag in 2021 echter hoger dan tijdens de periode 2017-2019 waarin het 
respectievelijk -0,7 %, -0,9 % en -1,9 % van het bbp bedroeg.

Het structureel saldo van België voor 2021 bedroeg -4,5 % van het bbp. Het verbeterde met 1 % van het 
bbp tegenover 2020, maar verslechterde tegenover 2019 (-2,7 %). In 2017 en 2018 bedroeg het structu-
reel saldo respectievelijk -1,2 % en -1,6 % van het bbp.

De hoogte van de overheidsschuld (de zgn. schuld Maastricht) is een belangrijk criterium voor het meten 
van de gezondheid van de overheidsfinanciën. Op 31 december 2021 bedroeg deze schuld 548.488 mil-
joen euro, dat is 33.320 miljoen euro meer dan op 31 december 2020. De schuldgraad bedroeg in 
2021 109,2 % van het bbp, dat is een daling tegenover 2020 (112,0 % van het bbp), maar ze was daarmee 
nog altijd hoger dan in de periode 2017-2019 (respectievelijk 102 %, 99,9 % en 97,6 % van het bbp).

Naleving van de Europese verplichtingen

In 2020 en 2021 hebben de overheidsfinanciën zwaar te lijden gehad onder de COVID-19-crisis. Die 
uitzonderlijke situatie was voor de Europese Commissie aanleiding om in maart 2020 de algemene 
ontsnappingssclausule van het stabiliteits- en groeipact in werking te stellen. Die biedt de Europese 
lidstaten de mogelijkheid tijdelijk af te wijken van hun budgettaire aanpassingstraject.
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Het verklaart waarom de Commissie geen procedure van buitensporig tekort tegen België heeft inge-
steld. Wel verklaarde de Commissie dat ze de begrotingstoestand van België in het najaar van 2022 zal 
herbekijken en dat ze zal voorstellen een dergelijke procedure in te stellen als de begrotingstoestand 
daartoe noopt.

Uitvoering van de begroting 2021 van het algemeen bestuur

Vorderingensaldo en structureel saldo van Entiteit I (federale Staat en sociale 
zekerheid)

Het vorderingensaldo van Entiteit I bedroeg in 2021 -19.903 miljoen euro, dat is -4,0 % van het bbp (te-
genover -30.687 miljoen euro of-6,7 % van het bbp in 2020). Het tekort lag hoger dan in 2019 (-1,6 %), 
2018 (-0,3 %) en 2017 (-1 %).

Het structureel saldo van Entiteit I voor 2021 was vastgesteld op -3,4 % van het bbp, een verbetering 
met 1 % tegenover 2020 (-4,3 %). Het tekort bleef hoger dan in 2019 (-2,2 %). In 2017 en 2018 bedroeg 
het structureel saldo respectievelijk -1,4 % en 1 % van het bbp.

Overgang van het nettobegrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de federale 
overheid

Het nettobegrotingssaldo van de federale overheid op basis van vastgestelde rechten bedroeg in 
2021 -21 miljard euro.

Omdat de belastingontvangsten ook in 2021 niet altijd correct werden geboekt op basis van vastge-
stelde rechten, werd het vorderingensaldo vastgesteld op basis van een berekening van het nettobegro-
tingssaldo op kasbasis (-24,7 miljard euro). Na bijkomende correcties van de FOD BOSA en het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen, bedroeg dit saldo -21,3 miljard euro.

Ontvangsten

In 2021 heeft de Staat in totaal 128,6 miljard euro ontvangsten geïnd, die bestonden uit 124,1 mil-
jard euro aan fiscale ontvangsten (inclusief lokale belastingen) en 4,4 miljard euro aan niet-fiscale ont-
vangsten. Daarmee hebben de fiscale en de niet-fiscale ontvangsten zich hersteld tot het niveau van 
voor de COVID-19-crisis. In 2020 bedroegen ze immers respectievelijk 109,5 miljard euro en 3,8 miljard 
euro.

Het grootste deel van de fiscale ontvangsten (94,3 % in 2021) dient om andere overheden te financieren, 
hetzij via de toewijzingsfondsen, hetzij via de algemene uitgavenbegroting. Nagenoeg 64 % van de per-
sonenbelasting wordt gestort aan de deelentiteiten (in 2021: 26,4 miljard euro). Het saldo van 16,9 mil-
jard euro werd op de middelenbegroting aangerekend. Ook de btw-ontvangsten (33,2 miljard  euro) 
en de roerende voorheffing (3,9 miljard  euro) werden integraal doorgestort naar de Europese Unie, de 
 deelentiteiten en/of de sociale zekerheid. Deze ontvangsten werden, zoals in 2020, ook in 2021 aange-
vuld met bedrijfsvoorheffing en accijnzen.
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Uitgaven

De uitgaven bedroegen in 2021 79,2 miljard euro, waarvan 71,9 miljard euro aan primaire uitgaven en 
7,3 miljard euro aan intrestlasten van de rijksschuld.

De primaire uitgaven (71,9 miljard euro in 2021) daalden met 1,8 miljard euro tegenover 2020 (73,8 mil-
jard euro), maar ze bleven hoger dan die van 2019 (56,9 miljard euro). Door de COVID-19-crisis waren 
de primaire uitgaven in 2020 gestegen (+29,6 % tegenover 2019). Die crisis hield ook in 2021 nog aan.

De intrestlasten van de rijksschuld (7,3 miljard euro in 2021) zijn de afgelopen jaren stelselmatig afgeno-
men, vooral door de dalende rentevoeten op de rijksschuld. Tegenover 2017 zijn die intrestlasten afge-
nomen met 2,1 miljard euro.

Zoals in voorgaande jaren bestond meer dan de helft van de totale uitgaven ook in 2021 uit afdrachten 
aan de sociale zekerheid, aan de gewesten en gemeenschappen, aan de Europese Unie en aan de lokale 
overheden.

De financiële stromen naar het buitenland omvatten in hoofdzaak de Belgische bijdrage aan de Europese 
Unie en de subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Het aandeel er-
van in de totale uitgaven bleef vrij stabiel (grosso mod0 7 %).

De financiële stromen naar gezinnen en vzw’s omvatten voornamelijk de sociale tegemoetkomingen, 
de vergoedingen voor juridische bijstand en de toelagen voor dringende medische hulpverlening. Het 
aandeel van deze stroom in de totale uitgaven bleef relatief stabiel (4,5 % in 2021 tegenover 3,9 % in 
2017).

De financiële stromen naar bedrijven omvatten o.a. de bijdragen voor het spoorwegvervoer ten gun-
ste van de NMBS, de geldstromen naar bpost en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 
(FPIM). Deze stroom is de laatste drie jaar gedaald. De belangrijkste reden daarvoor is de ESR-
herkwalificatie door Eurostat van toelagen aan Infrabel. Daardoor worden de toelagen aan Infrabel als 
een financiële stroom binnen de overheid beschouwd.

Het aandeel van de personeels-, werkings- en investeringsuitgaven bleef relatief stabiel (12,8 % in 
2021 tegenover 13 % in 2017).

In 2021 besliste begrotingsmaatregelen

De regering heeft voor 3.814,6 miljoen euro (geraamde budgettaire impact) aan maatregelen getrof-
fen, waarvan 1.555,2 miljoen euro aan bijkomende uitgaven in het kader van nieuw beleid en 3.997,3 mil-
joen euro aan COVID-19- en relancemaatregelen. Daarnaast voorzag ze in een budgettaire inspanning 
van 1.487,9 miljoen euro. De opbrengsten uit fraudebestrijding en de terugverdieneffecten door de ver-
hoging van de werkgelegenheidsgraad bedroegen respectievelijk 200 miljoen en 50 miljoen euro.

De FOD Financiën kan de impact op de fiscale ontvangsten van vele fiscale maatregelen (nieuw beleid, 
budgettaire inspanning, COVID-19-crisis en relance) niet opvolgen omdat hij niet over de nodige opvol-
gingstools beschikt. De inventaris van de fiscale uitgaven van de FOD Financiën bij de Middelenbegroting 
is in zijn huidige vorm ontoereikend om het parlement op voldoende expliciete wijze te informeren over 
de kosten van de fiscale maatregelen.
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Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 voerde de regering een lineaire besparing van 2 % door 
op de personeels- en werkingskredieten. Voor de departementen die het voorwerp uitmaakten van 
een herinvestering (Defensie, Justitie, Federale Politie …) of die de COVID-19-crisis moesten beheren 
(FOD Volksgezondheid, FAVV, Sciensano), bedroeg die besparing 0,89 %. De maatregel leidde tot een 
besparing van 130,5 miljoen euro.

In het kader van het nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV), dat België in april 2021 had inge-
diend bij de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor subsidies voor federale investerin-
gen, voorzag de regering in 2021 om voor 432,0 miljoen euro (vastleggingskredieten) aan projecten op 
te starten. De geplande vereffeningen voor deze projecten bedroegen 212,4 miljoen euro. Omdat de 
projecten pas in het najaar 2021 zijn opgestart, zijn zowel de vastleggings- als vereffeningskredieten 
weinig aangewend (respectievelijk 171,7 miljoen euro en 107,3 miljoen euro).

Bovenop de Europese financiering had de regering in 328 miljoen euro voorzien voor de uitvoering in de 
komende jaren van enkele investeringsprojecten (bouw van twee nieuwe militaire kwartieren, aanschaf 
van scanners voor de douanediensten en renovatie van gebouwen door de Regie der Gebouwen). In 
2021 zijn in dit kader echter geen kredieten vastgelegd of vereffend.
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Inleiding
Overeenkomstig artikel 75 van de wet van 22 mei 20031 formuleerde het Rekenhof in zijn 179e Boek 
– deel I2 zijn opmerkingen over de uitvoeringsrekening van de begroting 2021 van het algemeen 
bestuur, en meer bepaald de juistheid van het nettobegrotingssaldo, de op de middelen- en uitga-
venbegroting aangerekende fiscale en niet-fiscale ontvangsten en uitgaven, de benutting van de 
vereffeningskredieten en het encours, evenals de overdrachten vanuit de federale overheid naar 
andere overheden.

In dit 179e Boek - deel III: begrotingsbeleid van de federale overheid gaat het Rekenhof in op het 
gevoerde begrotingsbeleid van de federale overheid van het begrotingsjaar 2021 en dit zowel in 
een meerjarenperspectief (2017-2021) als in de Europese context. Dit deel moet bovendien samen 
gelezen worden met het 179e Boek - deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid3.

Het eerste hoofdstuk bespreekt het vorderingensaldo, het structureel saldo en de schuld van de 
gezamenlijke overheid. Het behandelt ook de naleving van de Europese begrotingsverplichtingen. 
Hoofdstuk twee richt zich op de federale overheid en meer in het bijzonder het algemeen bestuur, 
met aandacht voor het vorderingensaldo en het structureel saldo van Entiteit I, de overgang van 
het nettobegrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de federale overheid, de federale ont-
vangsten, de uitgaven van het algemeen bestuur en de federale schuld in een meerjarenperspec-
tief. Ook bespreekt dit hoofdstuk in welke mate de begrotings-, COVID-19- en relancemaatregelen 
werden gerealiseerd waartoe de regering in 2021 had beslist naar aanleiding van begrotingscon-
claven of aangepaste begrotingen.

1 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
2 Rekenhof, 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve dien-

sten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Volume 
I – Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2022, hoofdstuk 3, p. 99-123,  
www.rekenhof.be. 

3 Rekenhof, 179e Boek – deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Brussel, september 2022, 231 p., www.rekenhof.be. 

https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
https://www.rekenhof.be/Docs/2022_38_179e_b_II_SocZk.pdf
http://www.rekenhof.be
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Hoofdstuk 1

Uitvoering van de begroting 
2021 van België als EU-lidstaat 
(Entiteiten I en II)
1 Vorderingensaldo en structureel saldo van de gezamenlijke overheid 

(Entiteiten I en II)

1.1 Vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (Entiteit I en II)

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekent voor België het vorderingensaldo4. Het 
maakt daarbij een onderscheid tussen het vorderingensaldo van Entiteit I (de federale overheid 
en de sociale zekerheid) en Entiteit II (de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden). 
Het stelt de nationale rekeningen op overeenkomstig het Europees rekeningenstelsel ESR 20105.

Het vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid van België bedroeg in 2021 -5,6 % van het bbp 
(-9 % in 2020), dit is -27.931 miljoen euro (-41.259 miljoen euro voor 2020).

Tabel 1 –  Gerealiseerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)6

Vorderingensaldo 2017 2018 2019 2020 2021

Gezamenlijke overheid -3.043 -4.002 -9.302 -41.259 -27.931

Entiteit I -4.315 -1.178 -7.834 -30.687 -19.903

Entiteit II 1.272 -2.824 -1.468 -10.572 -8.028

Bron: rekeningen van de overheid 2021 (19 oktober 2022)

4 Het INR herberekent om de zes maanden de vorderingensaldi van de voorbije jaren, dit in tegenstelling tot het begrotings-
saldo dat de administratie voor een bepaald jaar op een bepaald moment definitief afsluit. Dit Boek steunt steeds op de 
laatste gepubliceerde berekeningen van het INR over de vorderingensaldi. Die kunnen dus beperkt verschillen van de cijfers 
in de vorige Boeken. 

5 Het INR publiceert twee vorderingensaldi voor zowel de federale overheid als voor de gemeenschappen en gewesten 
(Rekeningen van de overheid 2021 van het INR van 19 oktober 2022, ter beschikking op de website van de Nationale Bank, 
www.nbb.be). In de gewestelijke personenbelasting, die sinds het aanslagjaar 2015 van kracht is, bestaat er immers een 
verschil tussen de kasstromen en de ESR-aanrekening. De bespreking hier geeft de vorderingensaldi weer overeenkomstig 
de kasstromen voor de gewestelijke personenbelasting. De diverse overheden hebben immers bij de opmaak van hun be-
groting ook hiermee rekening gehouden voor het bepalen van hun norm (of raming). 

6 Door afrondingsverschillen zijn kleine afwijkingen mogelijk in de totalen. Dat geldt voor alle tabellen van dit deel.

http://www.nbb.be
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Grafiek 1 –  Gerealiseerd vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (in % van het bbp)

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van de overheid 2021 (19 oktober 2022)

1.2 Structureel saldo van de gezamenlijke overheid (Entiteiten I en II)

Het structureel saldo laat in principe de niet-recurrente ontvangsten- en uitgavenverrichtingen 
(de eenmalige maatregelen) buiten beschouwing. Het neutraliseert bovendien de impact van con-
junctuurgebonden economische variaties door een zogenaamde cyclische correctie. Wanneer door 
de economische omstandigheden de werkelijke output (de productie van goederen en diensten of 
het werkelijke bbp) lager is dan de potentiële output, spreekt men van een negatieve output gap.

Het structureel saldo van België bedroeg voor 2021 -4,5 % van het bbp. Dit vloeit voort uit het 
vorderingensaldo van -5,6 % van het bbp waarop correcties worden toegepast, nl. voor eenmalige 
maatregelen van 0,2 % van het bbp en een cyclische correctie van 0,9 % van het bbp7. Het struc-
tureel tekort nam tegenover 2020 af met 1 % van het bbp.

Tabel 2 –  Gerealiseerd structureel saldo voor de gezamenlijke overheid (in % van het bbp)

2017 2018 2019 2020 2021

Vorderingensaldo -0,7 -0,9 -1,9 -9,0 -5,6

Correctie voor eenmalige maatregelen -0,4 -0,5 -0,2 -0,1 0,2

Cyclische correctie -0,1 -0,2 -0,6 3,6 0,9

Structureel saldo -1,2 -1,6 -2,7 -5,5 -4,5

Structurele evolutie tegenover het jaar voordien -0,4 -1,1 -2,8 1,0

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA

7 De cyclische correctie voor de output gap is gebaseerd op de economische begroting (de economische vooruitzichten 2022-
2023) van september 2022 van het Federaal Planbureau. De negatieve output gap is in 2021 afgenomen tot -1,5 % van bbp 
(door de COVID-19-crisis bereikte de output gap in 2020 een historisch dieptepunt van -6 % van het bbp). De cyclische 
component waarmee België rekening moet houden, bedraagt 60,5 % van de output gap, waarvan 40,8 % voor Entiteit I en 
19,7 % voor Entiteit II.
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2 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen 
(‘schuld Maastricht’)

2.1 Schuld Maastricht

Een belangrijk criterium voor het bepalen van de gezondheid van de openbare financiën is de hoog-
te van de overheidsschuld (hierna: ‘schuld Maastricht’) in verhouding tot het bbp. Punt 3 (Naleving 
van de Europese verplichtingen) van dit hoofdstuk bespreekt de naleving van het schuldcriterium 
meer in detail.

De Europese regelgeving definieert de schuld Maastricht als “de nominale waarde van alle aan 
het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de sector ‘overheid’, met uitzondering van 
de verplichtingen waarvan de corresponderende financiële activa door de sector ‘overheid’ worden 
aangehouden” (zie punt 2.3 hierna)8. De sector ‘overheid’ is onderverdeeld in vier subsectoren: de 
federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.

Op 31 december 2021 bedroeg die schuld 548.488 miljoen euro, dat is 33.320 miljoen euro meer 
dan op 31 december 20209. Uitgedrukt in procent van het bbp, is de schuld Maastricht met 2,8 pro-
centpunt gedaald tot 109,2 % op 31 december 202110.

Grafiek 2 – Evolutie van de schuld Maastricht in 2017-2021 (in miljard euro)

Bron: database Nationale Bank van België

8 Verordening (EG) nr. 479/2009 van de raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot op-
richting van de Europese gemeenschap gehechte protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, gewijzigd 
door verordening 220/2014 van 7 maart 2014, Publicatieblad van de Europese Unie, l/145/1, 9p. www.eur-lex.europa.eu.

9 De schuld Maastricht wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), en 
wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat.

10 De schuld wordt sinds 2014 berekend volgens de methode van het Europees rekeningenstelsel ESR 2010 in plaats van 
volgens het ESR 1995. De methode van het ESR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de schuld de over-
heidsperimeter werd verruimd en voor de berekening van het bbp rekening werd gehouden met de kapitalisatie van de 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.
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Tabel 3 –  Schuld Maastricht in 2017-2021 (in miljoen euro)1

Subsector van de overheid 2017 2018 2019 2020 2021

Federale overheid 387.122 390.882 396.575 430.177 459.161

Gemeenschappen en gewesten 59.125 60.490 63.076 78.042 86.465

lokale overheid 23.848 23.725 23.340 23.212 23.022

Sociale Zekerheid 2.105 2.015 746 684 622

Intersectorale consolidatie2 -18.159 -17.732 -16.496 -16.948 -20.781

Totaal 454.041 459.381 467.240 515.168 548.488

Schuld Maastricht in  % van het bbp 102 99,9 97,6 112,0 109,2

(1) Het betreft hier de geactualiseerde schulden; daardoor kunnen deze bedragen afwijken van de bedragen in de overeenkom-
stige tabel van het 178e Boek, deel III van het Rekenhof (p. 30).
(2) De intersectorale consolidatie stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan de tegen-
hanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.

Bron: database Nationale Bank van België

De evolutie van de schuldgraad wordt bepaald door:
• exogene factoren, d.w.z. factoren die een invloed hebben op de overheidsschuld, maar niet op 

het vorderingensaldo van de overheid11;
• de onderlinge verhouding, zoals die wordt weergegeven in de zgn. ‘rentesneeuwbalformule’12, 

tussen drie endogene factoren. Deze drie endogene factoren zijn de impliciete intrest op de 
schuld, de groei of afname van het nominale bbp en het primaire begrotingssaldo (het begro-
tingssaldo zonder de intrestlasten).

In 2020 veroorzaakte de COVID-19-crisis een aanzienlijke toename van de schuldgraad door een 
sterke krimp van het nominale bbp en een hoog primair begrotingstekort (twee endogene facto-
ren). De crisis beïnvloedde toen ook sommige exogene factoren, die mee de stijging van de schuld-
graad verklaarden, zij het in veel beperktere mate.

Zowel een hoog primair begrotingstekort (een endogene factor) als exogene factoren stuwden in 
2021 de overheidsschuld verder de hoogte in, terwijl de toename met 11 % van het nominale bbp 
(een endogene factor) als gevolg van het herstel van de economische activiteit en de inflatie, de 
schuldgraad in dat jaar finaal toch deed dalen tot 109,2 %.

11 Voorbeelden van exogene factoren zijn de overgang van fiscale ontvangsten, op het niveau van het ESr-vorderingensaldo 
naar de fiscale ontvangsten op kasbasis, de uitgifte en terugkooppremies voor de federale Schatkist en pensioenverplich-
tingen als gevolg van overgenomen pensioenfondsen.

12 Die formule geeft aan onder welke voorwaarden de intrestlasten de schuldgraad doen toenemen en luidt als volgt:
 Dt - Dt-1 = Dt-1 x (it-gt)/(1+gt) - Pt, waarbij:

• Dt, Dt-1 = de schuldgraad op het einde van jaar t, respectievelijk t-1
• it = de impliciete intrest op de overheidsschuld in jaar t (d.w.z. de intrestlasten in jaar t gedeeld door de schuld in jaar t-1)
• gt = de nominale bbp-groei in jaar t
• Pt = het primaire overheidssaldo in jaar t.

https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
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2.2 Intrestlasten op de schuld Maastricht

Zoals onderstaande tabel aantoont, bedroegen de intrestlasten op de schuld Maastricht in 
2021 8.413,1 miljoen euro.

Tabel 4 –  Intrestlasten in meerjarenperspectief (in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Intrestlasten schuld Maastricht 10.499,1 9.774,8 9.407,7 8.905,6 8.413,1

Bron: Rekenhof en Nationale Bank van België

De sterke daling van de intrestlasten op de schuld Maastricht in de afgelopen jaren is een gevolg 
van de aanhoudend lage intrestvoeten en zelfs negatieve intrestvoeten op korte termijn.

De zeer lage intrestvoeten worden vooral verklaard door het monetaire beleid van de Europese 
Centrale Bank (ECB) met haar negatieve depositorente en quantitative easing (kwantitatieve ver-
soepeling). De ECB heeft de bevoegdheid om via haar monetaire beleid te bepalen hoeveel geld de 
banken in omloop kunnen brengen, maar zij mag geen begrotingstekorten financieren door zelf 
geld in omloop te brengen. Quantitative easing houdt in dat de ECB via de opkoop van al bestaan-
de obligaties (geen nieuwe obligaties om tekorten te financieren13) liquiditeiten in de banken in-
jecteert om hun geld- en kredietkraan open te zetten. De opkoop van obligaties door de ECB heeft 
tot gevolg dat de prijzen ervan stijgen, waardoor de rendementen erop en dus de intrestvoeten 
dalen. Tussen 2015 en 2018 heeft de ECB op die manier ruim 2.600 miljard euro in het financiële 
systeem van de eurozone geïnjecteerd om zo de economie te stimuleren en de inflatie in beperkte 
mate aan te zwengelen. Als reactie op de COVID-19-crisis in 2020 en 2021 kocht de ECB weer mas-
saal obligaties op, met historisch lage intrestvoeten tot gevolg.

2.3	 Consolidatie	van	de	financiële	activa

2.3.1 Algemeen

Om de schuld Maastricht te verminderen, zijn de entiteiten van de overheidssector die onder 
het federaal gezag en de sociale zekerheid vallen, buiten toegestane afwijkingen, verplicht hun 
beschikbare gelden te plaatsen bij bpost en hun overige gelden te beleggen bij de Schatkist of in 
financiële instrumenten uitgegeven door de federale Staat14. De consolidatie van deze activa heeft 
een impact op zowel de intrasectorale consolidatie voor de federale overheid als de intersectorale 
consolidatie voor de overheidssector als geheel. Het doel van deze maatregel is dat de verhouding 
tussen de schuld Maastricht en het Belgische bruto binnenlands product de 60 % benadert in een 
voor de Europese Commissie bevredigend tempo.

13 Quantitative easing is dus geen monetaire of geldscheppende financiering van overheidsuitgaven. Dat is immers verboden 
sinds het Verdrag van Maastricht tot oprichting van de EU (1992): het begrotingsbeleid is de bevoegdheid van de regerin-
gen, het monetaire beleid die van de centrale banken, en het begrotingsbeleid mag het monetaire beleid niet doorkruisen 
via de monetaire financiering van begrotingstekorten.

14 Titel 11 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. De verplichting geldt voor 
entiteiten die op federaal niveau behoren tot de subsectoren S1311 en S1314, met uitzondering van de Civiele lijst, de par-
lementaire vergaderingen, het Grondwettelijk Hof en het Rekenhof. Het is het INR dat de lijst opstelt van de entiteiten die 
hun activa moeten consolideren. De verplichting tot consolidatie betreft zowel de instellingen met rechtspersoonlijkheid 
als de diensten zonder rechtspersoonlijkheid. De organismen die hun beschikbare gelden hadden geïnvesteerd in financiële 
instrumenten van de gemeenschappen en gewesten kunnen deze behouden tot aan hun vervaldag.
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2.3.2 Consolidatie op 31 december 2021

Uit de informatie van de entiteiten die behoren tot de federale overheid en de sociale zekerheid, 
blijkt – de federale Schatkist sensu stricto zelf buiten beschouwing gelaten (9 miljard euro, zie 
verder) - dat hun financiële activa in totaal 27,4 miljard euro bedroegen op 31 december 2021 te-
genover 24,9 miljard euro op 31 december 2020. Hiervan was 80,6 % (d.i. 22,1 miljard euro15, zie 
hieronder) geconsolideerd op 31 december 2021, met name:
• 10,2 miljard euro beschikbare middelen op een lopende zichtrekening bij bpost16;
• 2,3 miljard euro kortetermijnbeleggingen bij de Schatkist;
• 9,6 miljard euro beleggingen in effecten van de overheidsschuld (inclusief effecten die door ge-

meenschappen en gewesten werden uitgegeven).

Daarnaast had de federale Schatkist zelf nog 7 miljard euro geconsolideerd via beheersverrich-
tingen en kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheidssector (zie verder, hoofd-
stuk 2, punt 7.2.2) en 2 miljard euro via de aan gemeenschappen en gewesten doorgestorte 
SURE-financiering17.

In totaal werd 15 miljard euro geconsolideerd door de federale overheid als geheel en 16,1 miljard 
euro door de sociale zekerheid, dit is in totaal 31,1 miljard euro voor Entiteit I. Hierdoor kon de 
schuld Maastricht worden verminderd met 6,1 % van het bbp.

Het Rekenhof wijst erop dat zowel de intra- als de intersectorale consolidatie binnen de overheid 
als geheel hoofdzakelijk binnen Entiteit I plaatsvindt.

3 Naleving van de Europese verplichtingen

3.1 Herziening van het Europese begrotingskader

In 2021 hervatte de Europese Commissie het publieke debat over het Europese begrotingskader. 
Ze verzocht de lidstaten en de actoren van het openbare leven (onderzoeksinstellingen, denk-
tanks, vakbonden …) hun mening te geven over diverse hervormingspistes. Die hadden onder 
meer betrekking op het meerekenen van overheidsinvesteringen bij het bepalen van de Europese 
criteria, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en het onderzoek van macro-economische 
onevenwichten.

Het eindverslag van de Europese Commissie van 28 maart 202218 omvat de voornaamste sug-
gesties van de respondenten. Daaruit blijkt dat zij noch het Europese begrotingskader noch de 

15 In het jaarverslag van het Federaal Agentschap van de Schuld over 2021 is in dit verband sprake van 26,6 miljard euro. Dit 
bedrag in het jaarverslag is echter gebaseerd op tabellen van de Algemene Administratie van de Thesaurie, die het INR niet 
als rapporteringsbron gebruikt bij de consolidatie van de overheidsschuld. 

16 Dit is het bedrag van de beschikbaarheden op zicht bij bpost, dat in de staatsschuld is opgenomen, omdat de federale 
Schatkist via de rijkskassier (de NBB) op deze tegoeden een beroep kan doen. Dit bedrag omvat niet de tegoeden bij bpost 
die in handen zijn van instellingen en diensten (zoals de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie) die tot 
de perimeter van S1311-Centrale overheid worden gerekend (4,6 miljard euro). 

17 Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency is een Europees financieringssysteem waarbij de lidstaten tijdens 
de COVID-19-lockdowns leningen gewaarborgd door de EU gebruikten om hun beroepsactieve bevolking aan de slag te 
houden via een stelsel van tijdelijke technische werkloosheid.

18 Europese Commissie, Online public consultation on the review of the EU economic governance framework. Summary of respon-
ses. Final report, Commission staff working document, SWD (2022) 104 final, 28 maart 2022, 20 p., www.ec.europa.eu.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/swd_2022_104_2_en.pdf
http://www.ec.europa.eu
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doelstelling van de houdbaarheid van de overheidsschuld in twijfel trekken. Ze stellen echter in-
grijpende hervormingen19 voor.

De resultaten van de enquête, die werd afgesloten op 31 december 2021, zijn niet bindend. De 
lidstaten en de bevoegde Europese instellingen zouden uiterlijk in 2023 tot een politiek akkoord 
moeten komen over die hervorming.

3.2 Krijtlijnen van het Europese begrotingsbeleid voor 2022 en 2023

Door de COVID-19-crisis en de economische crisis hebben de Europese instellingen 
in maart 2020 de algemene ontsnappingsclausule uit het stabiliteits- en groeipact geactiveerd. 
Die clausule schort de mechanismen voor toezicht op de nationale overheidsfinanciën niet op, 
maar biedt de lidstaten de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het begrotingstraject dat ze 
normaal moeten volgen. Op 3 maart 2022 pleitte de Europese Commissie voor het behoud van de 
algemene ontsnappingsclausule in 2022. Samen met de COVID-19-crisis heeft het uitbreken van 
de oorlog in Oekraïne de Europese autoriteiten ertoe gebracht de algemene ontsnappingsclausule 
ook in 2023 te verlengen.

Niettemin verzocht de Commissie de lidstaten hun stabiliteitsprogramma’s 2022-2025 in te die-
nen zonder rekening te houden met de verlenging van de ontsnappingsclausule. De programma’s 
moesten de begrotingscriteria volgen die in een normale economische toestand van toepas-
sing zijn, met name een begrotingsstrategie uitwerken die de afbouw van de overheidstekorten 
vooropstelt en de houdbaarheid van de overheidsschuld op middellange termijn waarborgt. De 
Commissie moedigde de lidstaten ook aan hun beleid voor duurzame investeringen te versterken.

Bij het onderzoek van het Belgische stabiliteitsprogramma 2022-2025 stipte de Commissie aan dat 
geen rekening werd gehouden met de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Ze wees op 
de hoge openbare schuld en het gebrek aan begrotingscoördinatie tussen de beleidsniveaus. Die 
laatste opmerking keert telkens terug.

3.3 Naleving van het begrotingstraject in 2021

In juli 2022 publiceerde de Hoge Raad van Financiën een advies over de uitvoering van de begro-
ting van de Belgische overheden in 2021. Die analyse beaamt de vaststellingen van de Commissie.

Volgens de Raad registreerden de Belgische overheidsfinanciën in 2021 een nominaal vorderin-
gensaldo van -5,5 % van het bbp (-27,8 miljard euro). Dit is een verbetering met 3,5 % van het bbp 
in vergelijking met 2020.

Het structureel saldo, dat onder meer het effect van de conjunctuurschommelingen neutraliseert, 
verbeterde met 1,1 % van het bbp, nadat het in 2020 met 2,8 % van het bbp was verslechterd. De 
verbetering is grotendeels te verklaren door minder zware intrestlasten en doordat de uitgaven als 
gevolg van de COVID-19-crisis lager lagen dan in 2020.

19 Het betreft onder meer het neutraliseren van de investeringsuitgaven (en in het bijzonder de ‘groene investeringen’), het 
bestendigen van de Faciliteit voor Herstel en Veerkracht en het vereenvoudigen van de begrotingsregels.
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De Belgische schuldgraad, tot slot, bedroeg 112,8 % van het bbp in 2020 en 108,2 % van het bbp 
in 2021. Die daling met 4,6 % is voornamelijk de verdienste van Entiteit I (-4,2 % van het bbp) en 
vloeit voort uit de sterke daling van de endogene factoren die de schuldgraad beïnvloeden (het 
primaire saldo evolueerde van -7,1 % naar -3,9 % van het bbp in 2021) en uit de stijging van het 
nominale bbp met 11 % in 2021.

Tussen 2020 en 2021 evolueerde het vorderingensaldo van Entiteit I van -6,9 % naar -3,8 % van 
het bbp. Die positieve evolutie is te verklaren door een toename van de primaire ontvangsten vóór 
overdracht naar andere beleidsniveaus (+0,2 % van het bbp), door een daling van de primaire uit-
gaven (-2,7 % van het bbp) en door historisch lage intrestlasten van 1,4 % van het bbp (-0,3 % van 
het bbp in vergelijking met 2020).

Die realisaties zijn gunstiger dan de ramingen in het stabiliteitsprogramma 2021-2024. Dat pro-
gramma ging immers voor alle overheden samen uit van een vorderingensaldo van -7,7 % van het 
bbp, een structureel saldo van -6,1 % van het bbp en een schuldgraad van 116,3 % van het bbp. Voor 
Entiteit I raamde het programma het vorderingensaldo op -6,3 % van het bbp.

Zoals al vermeld, heeft de Commissie geen procedure van buitensporig tekort ingesteld tegen 
België, omdat de algemene ontsnappingsclausule werd verlengd. Ze heeft echter verklaard dat ze 
de begrotingstoestand van de staten in het najaar van 2022 zal herbekijken en dat ze zal voorstel-
len een dergelijke procedure in te stellen als de begrotingstoestand daartoe noopt.

Bovendien heeft de Commissie onderzocht in hoeverre de kwalitatieve criteria uit haar aanbe-
velingen 2020 en 2021 in acht werden genomen20. Ze was van oordeel dat de relance in 2021 werd 
ondersteund door begrotingsmaatregelen die strookten met de aanbevelingen, dat het financie-
ringstekort van alle overheden samen tussen 2020 en 2021 was gedaald van 9 % tot 5,5 % van het 
bbp en dat de discretionaire maatregelen inderdaad tijdelijk waren of gepaard gingen met com-
penserende maatregelen. De permanente stijgingen van de minimumpensioenen en van de lo-
nen in de gezondheidssector vormen echter een uitzondering op de naleving van de kwalitatieve 
criteria.

20 Europese Commissie, Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2022 van België en met een 
advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van België voor 2022, COM (2022) 602 final, 23 mei 2022, 15 p., www.
ec.europa.eu.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022-european-semester-csr-belgium_fr.pdf
http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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Hoofdstuk 2

Uitvoering van de begroting 2021 
van het algemeen bestuur
1 Vorderingensaldo en structureel saldo van Entiteit I (federale overheid 

en sociale zekerheid)

1.1 Vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)

Het vorderingensaldo van Entiteit I bedroeg in 2021 -4,0 % van het bbp (-6,7 % in 2020). In abso-
lute termen bedroeg het -19.903 miljoen euro (-30.687 miljoen euro in 2020).

Tabel 5 –  Gerealiseerd vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro)

Vorderingensaldo 2017 2018 2019 2020 2021

Entiteit I -4.315 -1.178 -7.834 -30.687 -19.903

Federale overheid -5.120 -924 -8.993 -31.635 -21.322

Sociale zekerheid 805 -254 1.159 948 1.419

Bron: rekeningen van de overheid 2021 (19 oktober 2022)

Grafiek 3 –  Gerealiseerd vorderingensaldo van Entiteit I (in  % van het bbp)

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen van de overheid (19 oktober 2022)
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1.2 Schematische voorstelling van het vorderingensaldo van Entiteit I (federale over-
heid en sociale zekerheid)

Tabel 6 –  Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro)

(1) De Sociale Zekerheid splitst de afdrachten van de federale overheid uit in een alternatieve financiering (19.723 miljoen euro) 
en in de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de fiscale Maribel (316 miljoen euro). Het totale bedrag (20.039 mil-
joen euro) verschilt met 160 miljoen euro van het bedrag aan afdrachten bij de federale overheid (20.199 miljoen euro). Dit 
verschil is toe te schrijven aan een verschil in de boekhoudkundige aanrekening van 159 miljoen euro dat is toegewezen aan het 
pensioenfonds van de lokale politie. Dat bedrag is bij de Sociale Zekerheid als een dotatie geboekt.
(2) Het verschil van 148 miljoen euro is voornamelijk toe te schrijven aan een verschil in de boekhoudkundige aanrekening van 
159 miljoen euro toegewezen aan het pensioenfonds van de lokale politie (zie hierboven).

Bron: Rekenhof

In bovenstaand schema werd het begrotingssaldo van de federale overheid berekend op basis van 
de kasontvangsten. Dit saldo verschilt van het begrotingssaldo berekend op basis van de geboekte 

Entiteit 1

Federale overheid Sociale zekerheid    

Totale ontvangsten
Fiscale ontvangsten
Niet-fiscale ontvangsten

128.573
124.142
4.431

Ontvangstenbegrotingen
Eigen ontvangsten
Ontvangsten geïnd door de Staat(1)

117.780

Middelenbegroting 54.507

Uitgavenbegrotingen 117.248

Nettobegrotingssaldo -24.716 Nettobegrotingssaldo 532

Vorderingensaldo -21.322 Vorderingensaldo 1.419

70.734

Correcties vorderingensaldo 3.394 Correcties vorderingensaldo 887

316

Afdrachten
Naar de sociale zekerheid(2)

Naar Entiteit II

74.066
20.199
50.499

Naar EU 2.995
Andere 373

Uitgaven
Dotaties aan de sociale zekerheid(2)

Dotaties gewesten en gemeenschappen

79.223
25.493
14.601

Dotaties lokale overheden 3.042
Bni-dotatie aan de EU 4.383
Eigen uitgaven federale overheid 24.339
Rijksschuld 7.305

Alternatieve financiering
Dotaties

19.723
27.007

  van de federale overheid 25.641
  van Entiteit II (gewesten) 1.366

Vorderingensaldo Entiteit I -19.903
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vastgestelde rechten (zie 179e Boek – deel I21). Het vormt wel de vertrekbasis voor het berekenen 
van het vorderingensaldo (zie punt 2.1).

1.3 Structureel saldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid)

Het structureel saldo 2021 van Entiteit I is vastgesteld op -3,4 % van het bbp (tegenover  
-4,3 % in 2020). Tegenover 2020 nam het tekort dus af met 0,9 % van het bbp.

Tabel 7 –  Gerealiseerd structureel saldo van Entiteit I (in  % van het bbp)

2017 2018 2019 2020 2021

Vorderingensaldo -1,0 -0,3 -1,6 -6,7 -4,0

Correctie voor eenmalige maatregelen -0,4 -0,6 -0,1 -0,4 -0,1

Cyclische correctie 0,0 -0,1 -0,4 2,4 0,6

Correctie voor transferten* 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1

Structureel saldo -1,4 -1,0 -2,2 -4,3 -3,4

Structurele evolutie tegenover het jaar 
voordien 0,4 -1,2 -2,1 0,9

(*) Bij de berekening van het structureel tekort van de entiteiten wordt een bijkomende correctie in rekening gebracht voor 
transferten, om de impact van de economische conjunctuur op de transferten tussen entiteiten te neutraliseren. Die correctie 
beïnvloedt dus alleen het structureel saldo van de entiteiten onderling, maar niet dat van de gezamenlijke overheid.

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de FOD BOSA

1.4 Meerjarenevolutie van het vorderingensaldo en het structureel saldo

Tabel 8 –  Meerjarenevolutie van het vorderingensaldo en het structureel saldo van Entiteit I in vergelijking 
met de norm (in  % van het bbp)

Vorderingensaldo 2017 2018 2019 2020 2021

Realisatie -1,0 -0,3 -1,6 -6,7 -3,9

Norm -1,5 -0,5 nvt1 nvt -6,3

Structureel saldo2 2017 2018 2019 2020 2021

Realisatie -1,4 -0,8 -2,2 -4,2 -3,4

Norm -1,0 -0,7 nvt nvt -4,8

(1) Niet van toepassing.
(2) Het is belangrijk op te merken dat het structureel saldo jaarlijks wordt herberekend. Om een vergelijking met de norm mo-
gelijk te maken, werden daarom telkens de cijfergegevens uit het Boek van het rekenhof van het desbetreffende jaar gebruikt. 
Het verklaart ook waarom deze gegevens in deze tabel niet aansluiten met Tabel 7.

Bron: Rekenhof en FOD BOSA

21 Rekenhof, 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten 
met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Volume I – 
Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2022, p. 100-102, www.rekenhof.be. 

https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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Voor de jaren 2019 en 2020 werd geen enkele initiële raming vermeld. Dit komt doordat de Kamer 
in 2019 en 2020 geen enkele begroting had gestemd en er een beroep werd gedaan op provisionele 
kredieten.

In 2020 werd een belangrijke daling vastgesteld op het niveau van de realisaties als gevolg van de 
COVID-19-crisis. In 2021 kwam er verbetering. Wel is het zo dat voor deze twee jaren de ontspan-
ningsclausule van toepassing was.

Er moet worden opgemerkt dat de positieve saldi die in het jaar 2018 werden gerealiseerd, 
onder meer het gevolg waren van de uitzonderlijke storting van voorafbetalingen van de 
vennootschapsbelasting.

2 Vorderingensaldo van de federale overheid

2.1 Overgang van het nettobegrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de federale 
overheid

Het nettobegrotingssaldo van de federale overheid op basis van vastgesteld rechten bedroeg in 
2021 21.031,1 miljoen euro. Het Rekenhof lichtte in het 179e Boek - deel I de samenstelling van dit 
saldo verder toe22. Het stelde daarbij vast dat de fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde 
rechten noch de fiscale kasontvangsten correct in de uitvoeringsrekening van de begroting wor-
den geboekt.

Dat verklaart in grote mate waarom de FOD BOSA voor de berekening van het vorderingensal-
do volgens de economische groepering rekening houdt met de fiscale ontvangsten op kasbasis 
en daarbij gebruik maakt van afzonderlijke overzichten van de geïnde kasontvangsten die de 
FOD Financiën bezorgt23.

De volgende tabel geeft de overgang weer van het nettobegrotingssaldo naar het vorderingensaldo 
202124. De berekening steunt op de economische hergroepering van de FOD BOSA.

22 Ibidem. 
23 De fiscale kasontvangsten lagen volgens deze staten 470 miljoen euro lager dan de fiscale kasontvangsten volgens de 

uitvoeringsrekening van de begroting. Het verschil is in hoofdzaak toe te schrijven aan tijdsverschillen in de budgettaire 
verwerking binnen de FOD Financiën. De FOD BOSA brengt als gevolg van dit verschil een bijkomende correctie voor de 
geïnde ontvangsten (-471 miljoen euro miljoen euro) en vereffende uitgaven (+31,1 miljoen euro miljoen euro) in rekening.

24 Voor een volledige beschrijving van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo, zie Rekenhof, 168e 
Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2011, p. 71-79, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/168e_b_opm_fed_Volume1.pdf
http://www.rekenhof.be
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Tabel 9 –  Vorderingensaldo 2021 van de federale overheid (in miljoen euro, berekend op 19 oktober 2022)

2021

Nettobegrotingssaldo op basis van vastgestelde rechten -21.031,1

Overgang naar de geïnde ontvangsten en de uitgaven volgens de uitvoeringsrekening van 
de begroting -3.685,0

Nettobegrotingssaldo op kasbasis -24.716,1

Bijkomende correcties door de FOD BOSA 1.274,0

Correctie voor de geïnde ontvangsten en de vereffende uitgaven (conform de economische 
hergroepering) -439,9

Correctie voor de perimeter, technische correcties en eliminatie van de verrichtingen binnen 
de federale overheid en van de interne verrichtingen 872,4

Eliminatie van de externe kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8) 841,5

Vorderingensaldo van de economische hergroepering (FOD BOSA) -23.442,1

Correcties van het INR* 2.120,1

Vorderingensaldo (INR) -21.322,0

(*) Deze correcties hebben vooral betrekking op de fiscale ontvangsten alsook op de herziening van de perimeter, zie de 
punten 2.2 en 2.3 hierna.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD BOSA en het INR

2.2 Schematische voorstelling van het vorderingensaldo van de federale overheid

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van het gerealiseerde vorderingensaldo en begrotings-
saldo (op kasbasis) van de federale overheid schematisch weer.

Tabel 10 –  Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro)

Realisatie 2021

Vorderingen- 
saldo

Begrotingssaldo  
(kasbasis)

Middelen (zie tabel middelen) 55.905,3 54.507,0

 Fiscale middelen 51.844,6 50.098,3

 Niet-fiscale middelen 4.060,7 4.408,7

Uitgaven (zie tabel uitgaven) -77.423,8 -79.223,1

 Primaire uitgaven -70.027,9 -71.917,7

 Intrestlasten -7.395,9 -7.305,4

Primair saldo instellingen 196,5

Saldo federale overheid -21.322,0 -24.716,1

Bron: Rekenhof
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De tabellen hieronder lichten de verschillen van het begrotings- en vorderingensaldo voor de 
middelen en de uitgaven verder toe. Een bijkomende belangrijke ESR-correctie is het in rekening 
brengen van het saldo van de instellingen die behoren tot de perimeter van de federale overheid 
(+231 miljoen euro).

Middelen

Tabel 11 –  Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid: middelen (in miljoen euro)

Realisatie 2021

Vorderingen-
saldo

Begrotings-
saldo  

(kasbasis)

Fiscale ontvangsten inclusief de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing 124.142,6 124.142,6

Correctie op de geboekte ontvangsten -471,0

Verschil tussen ESR en kas 2.392,1

ESR-correctie op de fiscale ontvangsten -56,1

Subtotaal: fiscale ontvangsten inclusief de vrijstelling van 
bedrijfsvoorheffing

126.007,6 124.142,6

Ontvangsten voor derden en afdrachten van fiscale 
ontvangsten* -74.044,3 -74.044,3

ESR-correctie op de afdrachten van de fiscale ontvangsten -118,7

Fiscale middelen 51.844,6 50.098,3

niet-fiscale middelen, geraamd op kasbasis na afdrachten 4.430,9 4.430,9

Ontvangsten voor derden en afdrachten van niet-fiscale 
ontvangsten

-22,2 -22,2

Correctie voor de ontvangsten met ESR-code 8 -715,4

ESR-correctie op de niet-fiscale ontvangsten 367,4

Niet-fiscale middelen 4.060,7 4.408,7

Middelen 55.905,3 54.507,0

(*) Ontvangsten voor derden (9.959,7 miljoen euro) en afdrachten op kasbasis naar de sociale zekerheid (20.198,8 miljoen euro), 
Entiteit II (43.223,6 miljoen euro) en een aantal andere (662,1 miljoen euro).

Bron: Rekenhof

De belangrijkste correctie voor de berekening aan ontvangstenzijde is een correctie voor het boe-
kingsmoment van de fiscale ontvangsten om in overeenstemming te zijn met het ESR-principe 
van vastgestelde rechten (op transactionele kasbasis)25. De correctie bedraagt 2.392,1 miljoen euro.

25 Het ESr is gebaseerd op het principe van de vastgestelde rechten. Voor sommige fiscale ontvangsten wordt dit begrip ech-
ter flexibel toegepast. Zo voert het Inr een verschuiving van één of twee maanden door op de kasontvangsten, afhankelijk 
van de soort fiscale ontvangst. Daardoor stemmen de fiscale ontvangsten soms overeen met de onderliggende inkohier-
ing en soms met de economische activiteit. De boeking van de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld is niet gebaseerd op 
vastgestelde rechten maar op ‘transactionele kasbasis’. Dit houdt in dat de kasontvangsten worden gekoppeld aan het 
moment van het kohieren.
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Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere correcties:
• Correctie op de geboekte ontvangsten (-471 miljoen euro): de werkelijk in 2021 geïnde ontvang-

sten zijn 471 miljoen euro lager dan de geïnde ontvangsten volgens de uitvoeringsrekening van 
de begroting (zie punt 2.1).

• Bijkomende ESR-correctie op de fiscale ontvangsten (-56,1 miljoen euro): het betreft voorna-
melijk een correctie voor het moment van de registratie van de accijnzen (-78,5 miljoen euro).

• ESR-correctie op de afdrachten van de fiscale ontvangsten (-118,7 miljoen euro): het betreft 
voornamelijk de correctie voor de neutralisatie van de jaarlijkse inhouding op de doorstortin-
gen aan de gemeenschappen en gewesten ingevolge de afrekening in 2018 van de fiscale auto-
nomie en voor de toegewezen personenbelasting en btw (-133,2 miljoen euro).

• ESR-correctie voor het niet in rekening brengen van de niet-fiscale ontvangsten met een ESR-
code 8 (-715,4 miljoen euro)

• ESR-correctie op de niet-fiscale ontvangsten (367,4 miljoen euro): het betreft onder meer de 
correcties voor de in het verleden overgedragen pensioenfondsen (+171,9 miljoen euro) en voor 
een nog te boeken terugstorting van de Federale Pensioendienst (FPD) (135,7 miljoen euro).

Uitgaven

Tabel 12 –  Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid: uitgaven (in miljoen euro)

Realisatie 2021

Vorderingen-
saldo

Begrotings-
saldo  

(kasbasis)

algemene uitgavenbegroting, vereffeningskredieten  
sectie 01 t.e.m. 46 -66.514,8 -66.514,8

Niet tijdig geboekte uitgaven* -31,0

Correctie voor de in deze kredieten vervatte intresten 45,3 45,3

Primaire uitgaven van de schuldbegroting (sectie 51) -45,0 -45,0

Uitgaven van sectie 51 met ESR-code 8 (exclusief aankoop van 
effecten in het kader van het schuldbeheer)

-1.020,1 -1.020,1

Bni-bijdrage (sectie 52) -4.383,1 -4.383,1

Correctie voor de uitgaven met ESR-code 9 31,0 31,0

Correctie voor de uitgaven met ESR-code 8 1.922,7

ESR-correctie moment van registratie -63,9

Primaire uitgaven -70.027,9 -71.917,7

Intrestlasten, geraamd volgens ESR (sectie 51) -7.260,1 -7.260,1

Correctie voor de intresten van andere secties -45,3 -45,3

Correctie voor de intresten van de te consolideren instellingen -90,5

Intrestlasten -7.395,9 -7.305,4

Uitgaven -77.423,8 -79.223,1

(*) Het betreft bijkomende vaccinatie-uitgaven (-31 miljoen euro).

Bron: Rekenhof
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Aan uitgavenzijde bedraagt de belangrijkste ESR-correctie het niet in rekening brengen van de uit-
gaven met een ESR-code 8 (deelnemingen – 1.922,7 miljoen euro) en ESR-code 9 (31 miljoen euro).

Bijkomend is er een ESR-correctie van -63,9 miljoen euro voor het moment van registratie. Het be-
treft onder meer de correcties voor een bijdrage aan de Europese Unie (EU) (-115,9 miljoen euro)26, 
de aan- en verkoop van legermaterieel (+415,9 miljoen euro), het sociaal tarief (-85 miljoen euro), 
de plastiekbijdrage (-151 miljoen euro) en de vergoeding van de advocaten voor tweedelijnsbijstand 
(-78,8 miljoen euro).

Tot slot worden ook de intresten van de instellingen in rekening gebracht (-90,5 miljoen euro).

2.3 Realisatie van het vooropgestelde vorderingensaldo van de federale overheid

Hierna volgt een bespreking van de verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde middelen en 
uitgaven, en tussen het geraamde27 en het gerealiseerde begrotings- en vorderingensaldo van de 
federale overheid.

Tabel 13 –  Vergelijking van het geraamde en gerealiseerde vorderingensaldo van de federale overheid 
2021 (in miljoen euro)

Begroting Realisatie Verschil

Middelen 48.559 54.507 5.948

 Fiscale middelen 44.209 50.098 5.889

 Niet-fiscale middelen 4.350 4.409 59

Uitgaven -81.178 -79.223 1.955

 Primaire uitgaven -73.973 -71.918 2.055

 Intrestlasten -7.205 -7.305 -100

Begrotingssaldo op basis van de geïnde 
ontvangsten

-32.619 -24.716 7.903

Overgangscorrecties voor de federale overheid 3.314 3.394 80

Vorderingensaldo van de federale overheid -29.305 -21.322 7.983

Bron: Rekenhof

Voor de middelen gebruikt het Rekenhof de kasontvangsten in plaats van de ontvangsten op basis 
van vastgestelde rechten. Enerzijds was er voor de fiscale ontvangsten geen raming op basis van 

26 Het gaat om de verschuldigde nalatigheidsintresten op een betaling van 251,2 miljoen euro aan de Europese Commissie 
omdat België geen maatregelen nam om de onderwaardering van textiel van Chinese oorsprong te bestrijden en om de 
daarbij ontdoken invoerrechten in te vorderen.

27 Het gaat met name om de cijfers vermeld in de algemene toelichting van de aangepaste begroting. 
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vastgestelde rechten beschikbaar28. Anderzijds geven ook de geboekte vastgestelde rechten een 
vertekend beeld van de jaarlijkse ontvangsten (zie ook 179e Boek – deel I)29.

Vóór de overgangscorrecties is het gerealiseerde begrotingssaldo 7.903 miljoen euro (24,2 %) beter 
dan het geraamde. Dat komt doordat de middelen hoger ligger dan geraamd (+5.948 miljoen euro 
of +12,2 %) en de uitgaven lager (-1.955 miljoen euro of -2,4 %).

De hogere realisaties bij de fiscale middelen (+5.889 miljoen euro, +13,3 %) komen vooral uit de 
voorafbetalingen (+2.345 miljoen euro), de bedrijfsvoorheffing (+2.875 miljoen euro) en de accijn-
zen (+605 miljoen euro).

De fiscale middelen maken, overeenkomstig ESR, het voorwerp uit van een overgangscorrectie 
van 2.392 miljoen euro (zie punt 2.2 hierboven).

De niet-fiscale middelen zijn 59 miljoen euro hoger dan geraamd (+1,4 %).

De gerealiseerde primaire uitgaven zijn 2.055 miljoen euro lager dan geraamd. Het verschil is on-
der meer het gevolg van lagere uitgaven met ESR-code 8 van de sectie 51 – Rijksschuld (727 mil-
joen euro minder wisselverliezen, uitgaven voor afgeleide producten en kredietverleningen). 
Daarnaast werd de vooropgezette onderbenutting van 850 miljoen euro ruimschoots gerealiseerd 
(voor 1.323,3 miljoen euro). De interdepartementale provisies werden voor 565 miljoen euro onder-
benut. De Bni-bijdrage aan de Europese Unie is 172 miljoen euro lager dan geraamd.

Voor de berekening van het vorderingensaldo worden op het begrotingssaldo overgangscorrecties 
toegepast. Het verschil (+80 miljoen euro) tussen de geraamde (+3.314 miljoen euro) en de uitein-
delijke correctie (+3.394 miljoen euro) kan grotendeels als volgt worden verklaard:
•  de eliminatie van de ontvangsten en uitgaven met ESR-code 8: -677 miljoen euro (waarvan 

+80 miljoen euro voor de ontvangsten en -757 miljoen euro voor de uitgaven);
•  de ESR-aanrekening van de fiscale ontvangsten (zie ook hierboven): een correctie van de kas-

ontvangsten van -2.392 euro30 tegenover +570 miljoen euro geraamd. Dit is een wijziging van 
+1.822 miljoen euro;

•  het wegvallen van de correctie voor de vooropgezette onderbenutting 
(-850 miljoen euro).

28 Bij de opmaak van de begroting worden in overeenstemming met de ESr-reglementering de fiscale ontvangsten geraamd 
op transactionele kasbasis. Dat houdt in dat de fiscale ontvangsten worden afgestemd met de onderliggende inkohiering 
en soms de onderliggende economische activiteit. 

29 Rekenhof, 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten 
met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Volume I – 
Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2022, p. 100-102, www.rekenhof.be.

30 Het begrotingssaldo houdt voor de fiscale ontvangsten immers rekening met de kasontvangsten, terwijl voor de bereke-
ning van het vorderingensaldo de fiscale ontvangsten volgens de transactionele kasbasis in rekening worden gebracht. Zie 
ook punt 2.1 van dit hoofdstuk. 

https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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3 Ontvangsten - meerjarenevolutie

3.1 Ontvangsten geïnd door de Staat

In dit punt wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de ontvangsten die de federale Staat 
tussen 2017 en 2021 inde, zowel voor eigen rekening als voor rekening van andere overheden.

Het overzicht is gebaseerd op de gegevens van de algemene rekening van de jaren 2017 tot 2021. 
Het Rekenhof herinnert er in dat verband aan dat die gegevens onzeker zijn. Het stelt immers vast 
dat niet alle fiscale ontvangsten correct zijn geboekt op basis van de vastgestelde rechten zoals 
bepaald door de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit 
van de federale Staat. Zo wordt een deel van de fiscale ontvangsten nog geboekt op kasbasis (voor-
namelijk de directe belastingen) en de notie van vastgesteld recht wordt niet eenduidig gebruikt31.

De fiscale ontvangsten van de algemene rekening 2021 liggen meer bepaald 471 miljoen euro hoger 
dan die in de financiële staten van de FOD Financiën die de FOD BOSA gebruikt voor de bere-
kening van het begrotingssaldo volgens de economische hergroepering. Dat verschil houdt voor-
namelijk verband met de vennootschapsbelasting (+688,5 miljoen euro in de algemene rekening 
2021), de btw (-231 miljoen euro) en de belasting op niet-inwoners (+20,8 miljoen euro). Er werden 
voor de jaren 2019 en 2020 ook verschillen in de kasontvangsten vastgesteld32.

Tussen 2017 en 2021 zijn de fiscale en niet-fiscale ontvangsten die de federale Staat globaal inde, 
toegenomen van 126,7 tot 128,6 miljard euro.

Tabel 14 –  Evolutie 2017 – 2021 van de ontvangsten geïnd door de federale Staat (in miljard euro, op kas-
basis)

2017 2018 2019 2020 2021

Fiscale ontvangsten 119,3 122,7 121,9 109,5 124,1

niet-fiscale ontvangsten 7,4 5,6 5,0 3,8 4,4

Totaal 126,7 128,3 126,9 113,3 128,6

Bron: Rekenhof

De evolutie van de ontvangsten is onder meer het gevolg van de stijging van de prijsindex (+6,8 % 
tussen 2017 en 2021) en de reële groei van het bbp (+4,2 % in de loop van dezelfde periode). De spe-
cifieke oorzaken die aan de basis liggen van de evolutie van bepaalde ontvangsten worden hierna 
geschetst.

31 Voor meer details, zie Rekenhof, 179e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de ad-
ministratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instel-
lingen, Volume I - Commentaar, hoofdstuk 3, punt 3.1, www.rekenhof.be.

32 Ibidem.

https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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3.1.1 Fiscale ontvangsten

De volgende tabel vermeldt de meerjarenevolutie van de voornaamste fiscale ontvangsten die de 
federale Staat tussen 2017 en 2021 inde. Het jaar 2020 wordt gekenmerkt door de uitzonderlijke 
economische effecten van de COVID-19-crisis.

Tabel 15 –  Evolutie 2017 – 2021 van de fiscale ontvangsten geïnd door de federale Staat  
(in miljard euro, op kasbasis)

2017 2018 2019 2020 2021

Personenbelasting (PB) 41,5 42,8 41,3 42,1 43,2

Btw 30,0 31,2 31,6 27,2 33,2

Vennootschapsbelasting (VenB) 18,5 19,2 19,0 13,0 19,5

Douane, accijnzen 11,6 12,2 12,3 10,8 11,8

Registratie, zegel, successies   6,8    7,3   7,6   7,2   8,2

roerende voorheffing   4,2    4,1   4,1   3,4   3,9

Gemeentebelastingen   5,7    4,8   5,1   5,0   3,3

Overige belastingen   1,1    1,1   1,0   0,8   1,0

Totaal 119,3 122,7 121,9 109,5 124,1

Bron: Rekenhof

Personenbelasting (PB)

De PB-ontvangsten zijn tussen 2017 en 2021 in nominale waarde gestegen met 4,1 %, d.i. minder 
sterk dan de inflatie. De volgende tabel geeft daarover meer details.

Tabel 16 –  Inning van de personenbelasting tussen 2017-2021 (in miljard euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Bedrijfsvoorheffing 44,5 45,2 44,9 45,6 46,6

Voorafbetalingen 1,6 1,7 1,6 1,4 1,5

Kohieren -4,6 -4,1 -5,2 -5,0 -4,9

Totaal 41,5 42,8 41,3 42,1 43,2

Bron: Rekenhof

In tegenstelling tot de andere fiscale ontvangsten ondervonden de PB-ontvangsten geen negatieve 
invloed van de verminderde economische activiteit in 2020. Dit komt grotendeels door de maatre-
gelen van de regering ter ondersteuning van het beschikbare inkomen van particulieren.
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De jaarlijkse kasontvangsten van die belasting worden ook beïnvloed door het inkohieringsritme, 
dat de ontvangsten van een specifiek fiscaal jaar kan doen stijgen of dalen. Zo was het negatieve 
bedrag van de inkohieringen in 2019 groter dan dat van 2018 doordat onder andere inkohieringen 
van 2018 werden uitgesteld naar 201933 en er eind 2019 versneld geïnkohierd werd.

Roerende voorheffing

De ontvangsten uit roerende voorheffing zijn tussen 2017 en 2021 gedaald van 4,2 naar 3,9 miljard 
euro, voornamelijk doordat de intrestvoeten daalden in de loop van die periode.

Tabel 17 –  Inning van de roerende voorheffing 2017-2021 (in miljard euro)

2017 2018 2019 2020 2021

afhoudingen op dividenden 2,4 2,5 2,7 2,2 2,8

afhoudingen op intresten 1,9 1,7 1,6 1,3 1,4

Kohieren -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3

Totaal 4,2 4,1 4,1 3,4 3,9

Bron: Rekenhof

Vennootschapsbelasting

Behalve tijdens het jaar 2020, dat werd gekenmerkt door de economische recessie als gevolg van 
de COVID-19-crisis en door de maatregelen van de regering om de liquiditeit en de solvabiliteit 
van de ondernemingen te verzekeren, bedroegen de ontvangsten uit vennootschapsbelastingen 
nagenoeg 19,0 miljard euro per jaar in de loop van de periode 2017-2021. Zoals uit de volgende tabel 
blijkt, is dat cijfer het gevolg van de stijging van de voorafbetalingen in de loop van die periode 
(+3,9 miljard euro) en een vermindering van de bedragen geïnd bij de inkohiering (-3,0 miljard 
euro).

Tabel 18 –  Inning van de vennootschapsbelasting 2017-2021 (in miljard euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Voorafbetalingen 11,6 14,0 14,6 12,4 15,5

Kohieren 6,9 5,2 4,4 0,6 3,9

Totaal 18,5 19,2 19,0 13,0 19,4

Bron: Rekenhof

De stijging van de ontvangsten die de Staat voor die belasting inde tussen 2017 (18,5 miljard euro) 
en 2016 (12,9 miljard euro) kan worden verklaard door wetswijzigingen die de boetes verhoogden 

33 Onder meer door het arrest Imfeld-Garcet (Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-303/12 van 12 december 2013, 
www.curia.europa.eu).

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145522&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3653254
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/
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bij onvoldoende voorafbetalingen door de bedrijven34. Het hoge bedrag van de inkohieringen in 
2017 wordt ook verklaard doordat vóór 2017 weinig sancties werden getroffen wanneer geen voor-
afbetalingen waren uitgevoerd35.

De boetes werden nog meer versterkt toen de hervorming van de vennootschapsbelasting werd 
ingevoerd in 2018.

Los van die elementen werd het jaar 2017 gekenmerkt door een sterke economische groei, die de 
bedrijven ertoe aanspoorde hun voorafbetalingen te verhogen, en die ook een gunstige invloed 
had op de in 2018 en 2019 ingekohierde bedragen.

Tot slot kan de in 2020 waargenomen daling niet enkel worden verklaard doordat de onderne-
mingen hun winstverwachtingen naar beneden bijstelden ingevolge de COVID-19-crisis, maar 
ook doordat de regering verschillende steunmaatregelen had genomen. Zo was er onder meer de 
 carry-back-maatregel waardoor de verliezen als gevolg van de crisis uitzonderlijk vanaf 2020 moch-
ten worden afgetrokken, en niet pas bij de inkohiering van die belasting in 2021 of in 2022.

Stortingen en overdrachten van fiscale ontvangsten 2021 naar andere overheden

Het grootste deel van de fiscale ontvangsten (94,3 % in 2021) dient om andere overheden te finan-
cieren (zie ook punt 6 van dit hoofdstuk):
• Nagenoeg 64 % van de PB-ontvangsten werd gestort aan de deelentiteiten, hetzij in de vorm 

van toegewezen ontvangsten, hetzij in de vorm van gewestelijke opcentiemen. Een deel van de 
bedrijfsvoorheffing werd overigens toegewezen aan de sociale zekerheid. Voor 2021 gaat het in 
totaal om een doorgestort bedrag van 26,4 miljard euro. Het saldo (16,9 miljard euro) werd aan-
gerekend op de middelenbegroting van de federale Staat.

• De volledige btw-ontvangsten (33,2 miljard euro in 2021) werden doorgestort aan de deelenti-
teiten, aan de sociale zekerheid en aan de Europese Unie. Die ontvangsten waren in 2020 en 
2021 ontoereikend om tegemoet te komen aan de verplichtingen van de Staat. Zoals bepaald 
in de wet op de alternatieve financiering van de sociale zekerheid werd die ontoereikendheid 
gedekt door afnemingen op de bedrijfsvoorheffing (2,3 miljard euro in 2020 en 1,2 miljard euro 
in 2021).

• De totale ontvangsten van de roerende voorheffing (3,9 miljard euro) werden in 2021 aan de 
sociale zekerheid gestort op grond van de wettelijke bepalingen die de alternatieve financiering 
ervan regelen. Aangezien die ontvangsten ontoereikend waren, moesten ook afhoudingen ge-
beuren op de opbrengst van de accijnzen (390 miljoen euro in 2020 en 51 miljoen euro in 2021).

• Alle douane-ontvangsten (2,4 miljard euro) werden doorgestort aan de Europese Unie.
• De successie- en mutatierechten (3,6 miljard euro) werden overgedragen aan de gewesten inge-

volge de bijzondere financieringswet.

34 Met de programmawet van 3 augustus 2016 (aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017) en de wet van 25 december 2017 tot her-
vorming van de vennootschapsbelasting werd het vermeerderingspercentage bij onvoldoende voorafbetalingen aanzien-
lijk verhoogd. Voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) bedroeg het vermeerderingspercentage nog 1,125 %. Als gevolg 
van de programmawet van 3 augustus werd dit percentage vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) verhoogd naar 
2,25 % en door de wet van 25 december 2019 (vanaf aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018) naar 6,75 %.

35 Voor het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) bedroeg het aandeel van de voorafbetalingen 55,8 %. Voor het aanslagjaar 
2018 (inkomsten 2017) bedroeg dit  aandeel al 67,4 % en vanaf het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zelfs iets meer dan 
80 %.
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3.1.2 Niet-fiscale ontvangsten

Grafiek 4 –  Evolutie 2017-2021 van de niet-fiscale ontvangsten (in miljard euro)

Bron: Rekenhof

In 2021 bedroegen de niet-fiscale ontvangsten (uitgezonderd ontvangsten van derden) 4.408,7 mil-
joen euro op kasbasis, waarvan 3.326,0 miljoen euro lopende ontvangsten en 1.082,7 miljoen euro 
kapitaalontvangsten. De niet-fiscale ontvangsten omvatten voornamelijk de overdrachten van in-
komsten (interne overdrachten binnen de overheid en andere, 1.359,3 miljoen euro), de inning van 
dividenden en intresten (1.203 miljoen euro) en de ontvangsten met betrekking tot de verkoop van 
goederen en diensten (895,2 miljoen euro).

De niet-fiscale kapitaalontvangsten schommelen en kunnen afhangen van uitzonderlijke situa-
ties. Zo kan het hoge bedrag van 2017 worden verklaard door de verkoop van nagenoeg een vierde 
van de participatie van de federale Staat in BNP Paribas.

De niet-fiscale lopende ontvangsten zijn relatief stabiel. Ze werden in 2020 echter beïnvloed door 
de effecten van de COVID-19-crisis, voornamelijk wegens de schrapping van de uitkering van 
dividenden van de financiële instellingen36. Die uitzonderlijke situatie werd in 2021 gedeelte-
lijk rechtgetrokken doordat opnieuw dividenden werden uitgekeerd voor een totaalbedrag van 
479,3 miljoen euro. Vorig jaar lagen de meeste aan de federale Staat uitgekeerde dividenden echter 
lager dan de bedragen van vóór de COVID-19-crisis omdat ze over het algemeen werden berekend 
op basis van de operationele resultaten van het boekjaar 2020.

De regering besliste overigens de dividenden van bepaalde financiële instellingen (momen-
teel BNP Paribas en Ethias) vanaf 2022 rechtstreeks ter beschikking te stellen van de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Ze zullen bijgevolg niet meer worden aangere-
kend op de middelenbegroting van de federale Staat.

36 De Europese Centrale Bank had de banken aanbevolen geen dividenden te storten in 2020. Met uitzondering van een di-
vidend van 1,7 miljoen euro afkomstig van royal Park Investments (rPI), werd geen enkel dividend ontvangen van BnP 
Paribas, Belfius en Ethias.
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Grafiek 5 –  Evolutie 2017-2021 van de door de Staat ontvangen dividenden en winstdeelnames (op kasba-
sis, in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

Bijdragen van de energiesector

De laatste jaren hebben verschillende door de federale Staat geïnde niet-fiscale ontvangsten be-
trekking op de bijdragen van de energiesector voor de levensduurverlenging en de ontmanteling 
van de kerncentrales. Het gaat om drie ontvangsten die afhankelijk van de centrales verschillend 
worden berekend: een repartitiebijdrage (Tihange 2 en 3 - Doel 3 en 4) en twee afzonderlijke jaar-
lijkse bijdragen (Tihange 1 en Doel 1 en 2). De volgende grafiek geeft de evolutie van die ontvang-
sten tussen 2017 en 2021.
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Grafiek 6 –  Evolutie 2017-2021 van de bijdragen van de energiesector (op kasbasis, in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

De repartitiebijdrage ten laste van de uitbaters van kerncentrales wordt ten voordele van de fe-
derale Staat vastgesteld op basis van artikel 14, § 8, van de wet van 11 april 200337. Die bijdrage is 
bedoeld om het energiebeleid van het land en de door de regering genomen maatregelen te finan-
cieren. Ze dekt de investeringsuitgaven op de markt van de elektriciteitsproductie en inzake kern-
energie, beoogt de bevoorradingszekerheid te versterken, de strijd aan te binden tegen de stijging 
van de energieprijzen en de mededinging op de energiemarkt te verbeteren.

Deze bijdrage wordt sinds 2016 geheven ten laste van de uitbaters (Engie Electrabel en EDF 
Luminus) van de centrales Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. Ze stemt overeen met het hoogste be-
drag bepaald tussen het door de wet vastgelegde minimumbedrag en het bedrag dat overeenstemt 
met 38 % van de (variabele) winstmarge van het park in kwestie. De CREG berekent de inkom-
sten, de kosten en de winstmarge van de centrales alsook het jaarlijkse minimumbedrag van de 
repartitiebijdragen.

Het lage niveau van de ontvangsten 2020 (72 miljoen euro voor het minimumbedrag) en 
2021 (83,5 miljoen euro voor de berekening van de winstmarge) kan worden verklaard door de lage 
elektriciteitsprijs op de markt. De in 2022 en 2023 gestorte bedragen zouden sterk moeten stijgen 
door de stijgende elektriciteitsprijzen sinds het laatste kwartaal 2021 en de beschikbaarheid van 
het kerncentralepark sinds 2021.

Wat de centrale van Tihange 1 betreft, verplicht de wet van 18 december 201338, die de levens-
duurverlenging van de reactor met tien jaar wil verzekeren, de uitbaters (Engie Electrabel en EDF 
Belgium) een jaarlijkse bijdrage te storten gelijk aan 70 % van hun winstmarge. Het bedrag van die 

37 Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het 
beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (‘wet op de repartitiebijdrage’).

38 Wet van 18 december 2013 houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kern-
energie voor industriële elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende voorzienin-
gen aangelegd voor de ontmanteling van kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.
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marge en de berekeningsmethode werden vastgelegd in een overeenkomst die in maart 2014 werd 
ondertekend tussen de uitbaters en de federale Staat, en die sinds 2015 wordt toegepast. In 
2016 werd een ontvangst van 9,9 miljoen euro gestort. Sindsdien werd geen enkele ontvangst ge-
boekt door de evolutie van de elektriciteitsprijzen, de investeringen door de uitbaters, de periodes 
van inactiviteit van de reactor en de mogelijke overdracht van financiële verliezen. De CREG moet 
het globale bedrag van de bijdrage verifiëren op basis van de aangegeven kosten en inkomsten en 
op basis van de door de uitbaters van de kerncentrale voorgelegde documenten.

Wat de centrales Doel 1 en 2 betreft, bepaalt de wet van 28 juni 201539 dat de uitbater van die cen-
trales (Engie Electrabel) de federale Staat een jaarlijkse bijdrage stort in ruil voor de verlenging 
van de levensduur van die twee reactoren tot in 2025. De overeenkomst die de federale Staat en de 
uitbater in november 2015 ondertekenden, legt een vaste jaarlijkse forfaitaire bijdrage van 20 mil-
joen euro op.

3.2 Rijksmiddelen – meerjarenevolutie (kasbasis)

3.2.1 Algemene evolutie

De bespreking hierna steunt op de algemene rekening van het algemeen bestuur van de jaren 
2017 tot en met 2021. Zoals aangehaald in punt 3.1 van dit hoofdstuk, is de juistheid van de fiscale 
kasmiddelen in de algemene rekening 2021 onzeker.

Tabel 19 –  Kasontvangsten 2017-2021 (in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Totale ontvangsten 126.719,8 128.307,1 126.898,2 113.305,5 128.573,5

Fiscale ontvangsten 119.313,3 122.732,9 121.868,5 109.548,5 124.142,6

Niet-fiscale ontvangsten* 7.406,5 5.574,2 5.029,8 3.757,0 4.430,9

Totale afdrachten en 
ontvangsten voor derden -66.178,3 -67.585,8 -70.048,1 -67.891,3 -74.066,5

Rijksmiddelen 60.541,6 60.721,2 56.850,1 45.414,1 54.507,0

Fiscale middelen 53.148,6 55.162,1 51.833,0 41.658,5 50.098,3

Niet-fiscale middelen 7.392,9 5.559,2 5.017,1 3.755,6 4.408,7

(*) Exclusief ontvangsten voor derden.

Bron: Rekenhof

Zowel de fiscale als de niet-fiscale ontvangsten herstelden zich in 2021 en bedroegen 1.675,3 mil-
joen euro meer dan in 2019. De toename is voornamelijk het gevolg van de heropleving van de 
economie na het coronajaar 2020 en de toename van de inflatie vanaf 2021.

Tegenover 2020 namen de rijksmiddelen met 20 % toe tot 54.507 miljoen euro. Toch lagen ze 
2.343,1 miljoen euro lager dan in 2019 (-4,1 %) door de hogere afdrachten aan de sociale zekerheid 

39 Wet van 28 juni 2015 tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor in-
dustriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie.
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(onder meer als gevolg van de COVID-19-crisis)40. Bovendien bleef het aandeel van de rijksmid-
delen dalen tot 42,4 % van de totale ontvangsten (44,8 % in 2019).

Grafiek 7 –  Evolutie 2017-2021 van de totale ontvangsten op kasbasis (in miljoen euro en in  %)

Bron: Rekenhof

3.2.2 Fiscale middelen

Bovenvermelde evolutie heeft niet alleen een impact op de totale afdrachten en ontvangsten voor 
derden, maar ook op de samenstelling van de fiscale rijksmiddelen, zoals blijkt uit de onderstaan-
de tabel.

Tabel 20 – Samenstelling van de fiscale rijksmiddelen (in miljoen euro en in % - kasbasis)

2017 2018 2019 2020 2021

% % % % %

Personenbelasting 18.106,1 34,1 19.144,0 34,7 16.912,8 32,6 16.378,1 39,3 16.837,7 33,6

Vennootschapsbelasting 18.372,1 34,6 19.085,6 34,6 18.882,3 36,4 12.808,1 30,7 19.188,7 38,3

Accijnzen en diversen 8.953,9 16,8 9.498,1 17,2 9.467,7 18,3 8.066,8 19,4 9.326,9 18,6

BTW & diverse rechten  
en taksen

5.353,7 10,1 5.309,5 9,6 4.409,8 8,5 896,9 2,2 -131,2 -0,3

Diversen en boeten 1.224,4 1.363,6 1.590,3 3.285,3 4.496,1 

roerende voorheffing 1.030,6 611,9 486,7 8,1 0,0 

Fiscale regularisatie   
en taks op 
langetermijnsparen

107,9 149,3 83,3 215,2 380,2 

Totaal 53.148,63 55.162,07 51.833,01 41.658,52 50.098,31 

Bron: Rekenhof

40 Zie ook punt 6 van dit hoofdstuk.
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Hoewel de personenbelasting in absolute cijfers in 2021 licht steeg tegenover 2020, daalde het aan-
deel in de fiscale rijksmiddelen tot 33,6 % (39,3 % in 2020), hoofdzakelijk als gevolg van het herstel 
van de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting (+6.380,6 miljoen euro). De vennootschaps-
belasting, die integraal toekomt aan de federale overheid, vormde zo opnieuw de belangrijkste 
inkomstenbron (38,3 %) van deze overheid.

De middelen uit de btw en de roerende voorheffing waren, zoals in 2020, onvoldoende om de fi-
nanciering van de sociale zekerheid te verzekeren. Ze werden daarom aangevuld met middelen uit 
de tabaksaccijnzen en de bedrijfsvoorheffing (zie ook punt 3.1.1 van dit hoofdstuk).

Het aandeel van de ‘Diversen en boeten’ steeg zowel in absolute waarde als in aandeel van de fis-
cale middelen. Diverse rechten die vroeger onder de btw-middelen vielen, worden sinds 2020, na 
een herklassering, opgenomen onder diversen en boeten.

3.2.3 Evolutie van de niet-fiscale rijksmiddelen (kasbasis)

Voor een bespreking van de niet-fiscale middelen verwijst het Rekenhof naar punt 3.1.2. De af-
drachten vanuit de niet-fiscale ontvangsten naar de gewesten zijn heel beperkt en beïnvloeden 
dus nauwelijks de niet-fiscale middelen.

4 Uitgaven - meerjarenoverzicht

Dit deel vergelijkt de uitgaven gerealiseerd in 2021 met die van de voorbije vijf jaar. De realisaties 
omvatten alle uitgaven van de federale Staat, inclusief afdrachten en dotaties maar zonder de uit-
gaven van de rijksschuld (ESR-code 9 verrichtingen, zie ook punt 8.4).
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Grafiek 8 –  Gerealiseerde uitgaven 2017-2021 (in miljoen euro en in  %)

Bron: Rekenhof

De uitgaven bedroegen 79.223,1 miljoen euro in 2021. Dat is een stijging van 16.701,2 miljoen euro 
(+26,7 %) tegenover 2017 (62.521,9 miljoen euro) en ze blijven hoger dan in 2019 (+21,3 %). De stij-
ging in 2019 en 2020 is voornamelijk te verklaren door de COVID-19-crisis.

De intrestlasten van de rijksschuld zijn de afgelopen jaren stelselmatig afgenomen, vooral door de 
dalende rentevoeten op de rijksschuld.

De evolutie van de primaire uitgaven wordt voornamelijk beïnvloed door de inflatie en door de 
begrotingsmaatregelen van de regering. In 2020 stegen de primaire uitgaven met 29,6 % tegenover 
2019 door de maatregelen van de regering ten gevolge van de COVID-19-crisis, die ook in 2021 nog 
aanhield.

Hierna volgt een meer gedetailleerde bespreking van de primaire uitgaven en de intrestlasten van 
de rijksschuld volgens de economische en de functionele benadering. De economische benadering 
splitst de uitgaven op volgens de uitgaande financiële stroom die ze veroorzaken. Deze voorstelling 
steunt op de ESR 2010-classificatie. De functionele benadering deelt de uitgaven in op basis van de 
opdrachten van de diensten zoals opgenomen in de secties van de algemene uitgavenbegroting.

4.1.1 Uitgaven volgens de economische classificatie

Onderstaande tabel geeft de uitgaven van de afgelopen vijf jaar weer vanuit de economische 
benadering.
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Tabel 21 –  Samenstelling uitgaven 2017-2021 volgens economische classificatie (in  miljoen euro en in  %)

2017 2018 2019 2020 2021

% % % % %

Financiële stromen  
binnen de overheden

34.879,4 55,8 34.747,9 55,1 36.830,4 56,4 51.720,2 63,3 48.582,8 61,3

Financiële stromen  
naar het buitenland

3.941,2 6,3 4.427,8 7,0 4.831,5 7,4 5.689,4 7,0 6.032,5 7,6

Financiële stromen  
naar gezinnen

2.467,5 3,9 2.639,1 4,2 2.797,9 4,3 3.034,2 3,7 3.598,0 4,5

Financiële stromen  
naar bedrijven

3.707,7 5,9 4.211,3 6,7 3.932,9 6,0 3.609,2 4,4 3.530,1 4,5

Intrestlasten 9.421,7 15,1 8.715,1 13,8 8.415,0 12,9 7.950,5 9,7 7.326,8 9,2

Personeels-, werkings- 
en investeringsuitgaven

8.104,4 13,0 8.269,0 13,1 8.521,6 13,0 9.699,7 11,9 10.152,9 12,8

Totale uitgaven 62.521,9 63.010,1 65.329,3 81.703,3 79.223,1

Bron: Rekenhof

Financiële stromen binnen de overheden

De financiële stromen binnen de overheden zijn de afgelopen vijf jaar steeds de belangrijkste 
uitgavencategorie geweest, zowel in absolute cijfers als in aandeel. Dit komt onder meer door de 
zesde staatshervorming en de wijziging van de financieringswet van 16 januari 1989. De financiële 
stromen binnen de overheden bestaan uit de afdrachten aan de gewesten en gemeenschappen, de 
stroom naar de sociale zekerheid, de stroom naar de lokale overheden en de overdrachten binnen 
de federale overheid zelf (stricto sensu).

De afdrachten aan de gewesten en gemeenschappen zijn in belangrijke mate gekoppeld aan de eco-
nomische groei. Ze zijn gedaald in 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis en opnieuw gestegen 
in 2021 door de heropleving van de economie. Daarnaast omvatten de afdrachten van 2021 om-
vangrijke afrekeningssaldi van 2020 omdat de inflatie en de krimp van de economie uiteindelijk 
minder negatief uitvielen dan geraamd bij de begrotingscontrole van 2020 (respectievelijk 0,74 % 
en -6,20 %). Zo werd in 2021 een bijkomend bedrag van 232,7 miljoen euro gestort aan de gemeen-
schappen en de gewesten, tegenover 7,1 miljoen euro in 2020.

Tabel 22 –  Financiële stromen naar de gewesten en gemeenschappen in de periode 2017-2021  
(in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Inkomens- en kapitaaloverdrachten aan de 
gewesten en gemeenschappen 12.963,6 13.381,8 13.762,6 13.291,5 14.601,7

Bron: Rekenhof
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In 2017 wijzigde de financiering van de sociale zekerheid. Door een gewijzigde berekening van de 
toelagen aan de stelsels van de werknemers en van de zelfstandigen, verloopt een groter gedeelte 
van de afdrachten naar de sociale zekerheid via de alternatieve financiering (toewijzingsfondsen) 
en niet langer via de algemene uitgavenbegroting. Die daling wordt in grote mate gecompenseerd 
door de financiering van de overheidspensioenen via de afdrachten aan de sociale zekerheid vanaf 
2017. Voordien maakte de financiering van de overheidspensioenen deel uit van de inkomensover-
drachten binnen de federale overheid zelf41. In 2020 nam de stroom naar de sociale zekerheid (in 
het bijzonder via de evenwichtsdotaties) toe door de COVID-19-crisis. De evenwichtsdotatie voor 
werknemers steeg van 3.055,3 miljoen euro in 2019 naar 10.604,1 miljoen euro in 2020, en de even-
wichtsdotatie voor zelfstandigen steeg van nul in 2019 tot 3.526,5 miljoen euro in 2020. Bovendien 
werd in 2020 een bijzondere toelage toegekend van 1.242 miljoen euro voor bijkomende uitga-
ven in de geneeskundige verzorging. De financiële gevolgen van de crisis bleven duren in 2021. 
De evenwichtsdotatie voor werknemers bedroeg 5.615,4 miljoen euro en die voor zelfstandigen 
2.805,4 miljoen euro in datzelfde jaar. Beide bedragen zijn nog steeds hoger dan in 2019.

Tabel 23 –  Financiële stromen naar de sociale zekerheid in de periode 2017-2021 (in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Inkomensoverdrachten aan de sociale 
zekerheid 17.248,9 16.568,6 17.843,4 30.998,4 25.493,0

Bron: Rekenhof

De financiële stromen naar de lokale overheden, die in 2017 2.490,2 miljoen euro bedroegen, zijn 
met 551,4 miljoen euro toegenomen (+22,1 %) tussen dat jaar en 2021, tot 3.041,6 miljoen euro.

Tabel 24 –  Financiële stromen naar de lokale overheden in de periode 2017-2021 (in  miljoen euro)

Uitkerende entiteit 2017 2018 2019 2020 2021

FOD Binnenlandse Zaken 335,5 354,5 363,2 405,1 408,1

Federale Politie en geïntegreerde werking 916,5 966,2 990,5 1.034,9 960,6

POD Maatschappelijke Integratie, Strijd 
tegen de armoede en Sociale Economie 1.220,5 1.286,7 1.317,6 1.572,4 1.644,5

Anderen 17,7 35,3 39,5 30,8 28,4

Totaal 2.490,2 2.642,7 2.710,8 3.043,3 3.041,6

Bron: Rekenhof

De stijging is grotendeels het gevolg van de toelagen aan de OCMW’s voor het recht op maat-
schappelijke integratie (POD Maatschappelijke Integratie), waarvan het aantal begunstigden de 
laatste jaren is toegenomen, onder meer door de asielcrisis en het wegvallen/beperken van de 
wachtuitkeringen voor jonge werklozen. Ook de uitbreiding van het Geïndividualiseerd Project 

41 Zie ook de bespreking van de meerjarenevolutie van de middelenbegroting in Rekenhof, 179e Boek - deel I: Opmerkingen 
over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de ad-
ministratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Volume I – Commentaar, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2022, p. 107, hoofdstuk 3, punt 2.3, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be


UITVOErIng Van DE BEgrOTIng 2021 Van HET algEMEEn BESTUUr / 45

Maatschappelijke Integratie (GPMI)42 naar nieuwe categorieën van leefloners en de overheveling 
van de subsidiair beschermden naar de RMI-wet43  droegen bij tot de toename.

Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de financiële stromen binnen de federale overheid stricto 
sensu de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld zijn. Een eerste forse stijging deed zich voor 
in 2020 door de ESR-herkwalificatie door Eurostat van de investeringstoelagen aan Infrabel 
(971,1 miljoen euro) en de compensatiesteun aan Infrabel als gevolg van de COVID-19-crisis 
(16,9 miljoen euro)44. Ook de herfinanciering van de lening van Apetra (365 miljoen euro) en de 
schulden van Infrabel (231,1 miljoen euro) verklaren deze stijging. Daarnaast steeg ook de dotatie 
aan Fedasil in 2020 (+126,4 miljoen euro). De stijging in 2021 is hoofdzakelijk het gevolg van toe-
genomen kapitaaloverdrachten aan de Regie der Gebouwen (+313,5 miljoen euro tegenover 2020), 
een subsidie aan de CREG in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief voor elektriciteit 
en gas (+276 miljoen euro tegenover 2020) en hogere bijdragen en investeringen in het spoorweg-
vervoer (+493,4 miljoen euro tegenover 2020).

Tabel 25 –  Financiële stromen naar federale overheid stricto sensu in de periode 2017-2021  
(in  miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Federale overheid stricto sensu 2.176,8 2.154,8 2.513,6 4.387,0 5.446,4

Bron: Rekenhof

Financiële stromen naar het buitenland

De financiële stromen naar het buitenland omvatten in hoofdzaak de Belgische bijdrage aan de 
Europese Unie en de subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 
Het aandeel ervan in de totale uitgaven blijft vrij stabiel (grosso mod0 7 % - zie tabel 21).

Financiële stromen naar de gezinnen en vzw’s

De financiële stromen naar gezinnen en vzw’s omvatten voornamelijk de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap, de inkomensgarantie voor ouderen, de vergoedingen voor juridi-
sche bijstand, de toelagen voor dringende medische hulpverlening en de terugbetalingen aan de 
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering.

Het aandeel van deze stroom in de totale uitgaven blijft relatief stabiel (3,9 % in 2017 en 4,5 % in 
2021). De belangrijkste toelage is de tegemoetkoming aan personen met een handicap (FOD Sociale 
Zekerheid). Die bestaat enerzijds uit de ‘tegemoetkomingen hulp aan bejaarden’ (THAB) en an-
derzijds uit de ‘inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen’ (IVT-IT). Ze stijgt jaar-
lijks door indexatie, door de stijging van het aantal IVT-IT-begunstigden en door een stijging 

42 FOD Kanselarij, Ministerraad van 25 maart 2016 (punt 29) en brief van de minister van Begroting van 24 maart 2016. 
43 De subsidiair beschermden hadden voorheen, in tegenstelling tot de erkende vluchtelingen, recht op een equivalent van 

het leefloon in het kader van het recht op maatschappelijke hulp. Door de aanpassing van de wet van 26 mei 2022 betref-
fende het recht op maatschappelijke integratie (RMI-wet) hebben zij voortaan net zoals erkende vluchtelingen recht op een 
gewoon leefloon in het kader van het recht op maatschappelijke integratie. 

44 Infrabel behoort sinds 2018 tot de consolidatieperimeter van de federale overheid. Daardoor worden de toelagen aan 
Infrabel volgens het ESr niet langer als financiële stroom aan de bedrijven aangeduid, maar als een financiële stroom bin-
nen de overheid.
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van het bedrag van de tegemoetkoming als gevolg van een aanpassing van de wetgeving vanaf 
1 januari 202145.

Tabel 26 - Toelagen 2017-2021 aan personen met een handicap (in  miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Toelagen tegemoetkoming personen met 
een handicap 1.550,8 1.677,7 1.789,9 1.922,3 2.156,5

Bron: Rekenhof

Financiële stroom naar de bedrijven

De financiële stromen naar bedrijven omvatten o.a. de bijdragen voor het spoorwegvervoer ten 
gunste van de NMBS, de geldstromen naar bpost, de dotaties aan het transformatiefonds van 
de FPIM en de verschuldigde bedragen bepaald in het termijncontract voor de aankoop van US-
dollars gesloten in het kader van de aankoop van de F-35’s en de verkenningsdrones.

De financiële stroom naar bedrijven is de laatste drie jaar gedaald. De belangrijkste reden 
daarvoor is de ESR-herkwalificatie door Eurostat van toelagen aan Infrabel (zie eerder, in dit 
punt 4.1.1). Daardoor worden de toelagen aan Infrabel als een financiële stroom binnen de over-
heid beschouwd.

Intrestlasten

De intrestlasten bestaan uit intresten van de rijksschuld en uit andere intresten (zoals gerechte-
lijke intresten en nalatigheidsintresten). Ze daalden zowel in absolute cijfers als in aandeel.

Sinds 2017 zijn de intrestlasten op de rijksschuld gedaald door de aanhoudend lage intrestvoeten 
en het wegvallen van de te kapitaliseren intresten voor het Zilverfonds sinds 2017. Punt 8.3 gaat 
dieper in op de intrestlasten van de rijksschuld. De andere intresten stegen in 2021 als gevolg 
van uitzonderlijke betaling van gerechtelijke intresten bij de FOD Financiën en de FOD Sociale 
Zekerheid.

Tabel 27 –  Intrestlasten 2017-2021 (in  miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Intrestlasten van de rijksschuld 9.415,0 8.711,9 8.411,4 7.944,4 7.305,4

Andere intresten 6,7 3,1 3,6 6,1 21,4

Totaal 9.421,7 8.715,1 8.415,0 7.950,5 7.326,8

Bron: Rekenhof

45 Koninklijk besluit van 2 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervan-
gende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming houdende de inperking van de gevolgen van de ‘prijs van de 
liefde’. Door deze wetswijziging wordt voor de berekening van de integratietegemoetkoming geen rekening meer gehou-
den met het inkomen van de persoon waarmee de persoon met een handicap een huishouden vormt. 
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Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven

De personeels-, werkings- en investeringsuitgaven zijn in absolute cijfers jaarlijks gestegen, maar 
het aandeel ervan in de totale uitgaven bleef relatief stabiel (12,8 % in 2021 tegenover 13 % in 2017).

De personeelsuitgaven blijven jaar na jaar stabiel en ze betreffen hoofdzakelijk Defensie en de 
FOD’s Justitie en Financiën.

De werkings- en investeringsuitgaven zijn aanzienlijk gestegen de afgelopen twee jaar:
• De stijging van de werkingsmiddelen is in belangrijke mate toe te schrijven aan uitgaven van 

de FOD Volksgezondheid (aankoop van medisch materieel zoals mondmaskers en COVID-19-
vaccins). Bij Defensie stegen de werkingsuitgaven onder meer door de aankoop van nieuw tech-
nologisch materieel dat meer onderhoud vereist, outsourcingsuitgaven en het aanvullen van 
munitiestocks.

• De investeringsuitgaven bevinden zich grotendeels bij Defensie en hadden betrekking op de 
uitvoering van de investeringsprogramma’s van de Strategische Visie.

Tabel 28 –  Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven 2017-2021 (in  miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Personeelsuitgaven 5.933,5 5.796,1 5.888,2 5.967,7 6.085,4

FOD Justitie 1.306,1 1.303,4 1.309,4 1.327,9 1.382,7

Defensie 1.588,5 1.512,1 1.478,3 1.497,9 1.491,4

FOD Financiën 1.224,5 1.209,0 1.216,6 1.208,5 1.211,5

Anderen 1.814,3 1.771,6 1.883,8 1.933,4 1.999,7

Werkingsuitgaven 1.728,4 1.819,4 1.948,8 2.904,4 2.821,5

Defensie 553,9 562,2 665,9 828,6 889,9

FOD Volksgezondheid 31,8 32,9 47,5 818,2 550,8

Anderen 1.142,7 1.224,3 1.235,5 1.257,6 1.380,8

Investeringsuitgaven 442,5 653,5 684,5 827,6 1.246

Defensie 321,1 489,8 539,6 652,8 1.052,4

Anderen 121,4 163,7 145,0 174,9 193,6

Totaal 8.104,4 8.269,0 8.521,5 9.699,7 10.152,9

Bron: Rekenhof
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4.1.2 Uitgaven volgens de functionele benadering

Het Rekenhof deelt de departementen in op basis van hun opdrachten:

Ondersteunende departementen
FOD Kanselarij (sectie 02)
FOD BOSa (secties 06 en 07)
Regie der Gebouwen* (sectie 19)

Gezagsdepartementen

FOD Justitie (sectie 12)
FOD Binnenlandse Zaken (sectie 13)
FOD Buitenlandse Zaken (sectie 14)
Defensie (sectie 16)
Federale Politie (sectie 17)
FOD Financiën (sectie 18)

Sociale departementen

FOD Werkgelegenheid (sectie 23)
FOD Sociale Zekerheid (sectie 24)
FOD Volksgezondheid (sectie 25)
POD Maatschappelijke Integratie (sectie 44)

Economische departementen
FOD Economie (sectie 32)
FOD Mobiliteit (sectie 33)
POD Wetenschapsbeleid (sectie 46)

Specifieke begrotingssecties

Dotaties aan de koninklijke familie, de parlementaire instellingen 
en de gewesten en gemeenschappen (sectie 01)
Werkingsuitgaven en intrestlasten van de rijksschuld (sectie 51)
Bijdrage aan de Europese Unie (sectie 52)

(*) Het gaat om de begrotingssectie ‘regie der gebouwen’, via dewelke dotaties toegewezen worden aan de administratieve 
openbare instelling met ministerieel beheer Regie der gebouwen.
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Grafiek 9 –  Evolutie 2017-2021 van de uitgaven volgens de functionele benadering (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

Gedurende de periode 2017-2019 bleven de uitgaven van de departementen vrij stabiel. De uitga-
ven van de specifieke begrotingssecties waren in deze periode de grootste categorie. Ze bestaan 
uit dotaties, intresten van de rijksschuld en de bijdrage van België aan de Europese Unie. Ook de 
sociale departementen, en meer in het bijzonder de uitgaven van de FOD Sociale zekerheid, ver-
tegenwoordigden een aanzienlijk deel van de uitgaven. In 2020 stegen de uitgaven van de sociale 
departementen tot 45,2 % van de totale uitgaven ten gevolge van de COVID-19-crisis. Daarmee 
overstegen ze de uitgaven van de specifieke begrotingssecties. Ook in 2021 bleven de financiële 
gevolgen van de crisis aanwezig.
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4.1.3 Operationele onderbenutting

De operationele onderbenutting vormt voor de regering een belangrijk instrument in het kader 
van het beheer van de uitgaven46.

Grafiek 10 –  Operationele onderbenutting 2017-2021 (in  miljoen euro en in  %)

Bron: Rekenhof

De operationele onderbenutting situeert zich bij de interdepartementale provisies, de investerings-
uitgaven, de werkingsuitgaven, de personeelsuitgaven en de inkomens- en kapitaaloverdrachten.

Tabel 29 –  Operationele onderbenutting 2017-2021 (in  %)

2017 2018 2019 2020 2021

Interdepartementale provisies 29,0 19,9 27,2 32,0 42,7

Investeringen 7,0 8,1 6,8 6,1 9,4

Werking 16,9 15,9 18,3 33,7 19,3

Personeel 18,1 22,9 26,3 17,1 12,1

Inkomens- en kapitaaloverdrachten 29,0 33,2 21,4 11,1 16,5

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: Rekenhof

46 Voor de berekening van de operationele onderbenutting houdt het Rekenhof geen rekening met de kredieten die geen in-
vloed hebben op het vorderingensaldo (kredietverleningen en deelnemingen), geen federale werkingsmiddelen zijn en af-
hankelijk zijn van externe factoren waarop de federale overheid geen of slechts beperkte invloed heeft (intrestlasten van de 
rijksschuld). Voor een meer gedetailleerde berekening verwijst het naar zijn 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekenin-
gen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare 
instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Volume I – Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Brussel, juli 2022, hoofdstuk 3, punt 3.2.1, p. 95, www.rekenhof.be.
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Naast de natuurlijke onderbenutting47, spelen ook de onderbenutting van de diverse interdepar-
tementale provisies en de toepassingen van de omzendbrieven over begrotingsbehoedzaamheid 
een rol.

Om de uitgaven als gevolg van de COVID-19-crisis te kunnen financieren, verhoogde de rege-
ring in 2020 en 2021 de interdepartementale provisies. Een aanzienlijk gedeelte van deze COVID-
provisies bleek echter niet nodig te zijn, wat de toename verklaart van het aandeel in de globale 
onderbenutting.

Meer details over de onderbenutting zijn te vinden in de delen over de algemene rekening van het 
algemeen bestuur van de federale Staat van het Boek van het Rekenhof48.

4.1.4 Encours

Het encours, dit is het nog niet vereffende bedrag van de vastleggingen dat werd overgedragen 
naar het volgende begrotingsjaar, steeg met 7.224,9 miljoen euro tussen 2017 en 2021. De stijging 
deed zich voornamelijk voor in 2018 en 2019 en was toe te schrijven aan:
• de aankoop van militaire investeringen in 2018 en 2019 door Defensie;
• de vastlegging in 2018 van de eerste contracten voor de bouw van Shape Village door de 

FOD Kanselarij;
• de vastlegging in 2017 door de FOD Buitenlandse Zaken van de meerjarige bijdragen voor 

ontwikkelingssamenwerking.

47 De departementen kunnen om diverse redenen (annulering van een contract, vertraging van een levering enz.) de toege-
kende kredieten nooit volledig besteden.

48 Rekenhof, 175e Boek, Volume I – Commentaar, Brussel, oktober 2018, 238 p.; 176e Boek – deel III: algemeen bestuur van de fede-
rale Staat, oktober 2019, 192 p.; 177e Boek – deel III: algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat, okto-
ber 2020, 232 p.; 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, oktober 2021, 
224 p.; 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met 
boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, juli 2022, 230 p., 
www.rekenhof.be. 

https://www.rekenhof.be/docs/175e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/docs/178e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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Grafiek 11 –  Encours 2017-2021 (in  miljoen euro)

Bron: Rekenhof

5 Aanwending van de COVID-19-provisie in 2021

Om de uitgaven als gevolg van de COVID-19-crisis in 2020 te kunnen dragen, gebruikte de fede-
rale overheid het systeem van de provisionele kredieten (interdepartementale provisie)49.

In 2021 voorzag de begroting in een specifieke provisie voor het beheer van de COVID-19-crisis. 
De vastleggings- en vereffeningskredieten die op die provisie50 werden ingeschreven, bedroegen 
respectievelijk 1,4 miljard euro en 1,6 miljard euro.

De vastleggings- en vereffeningskredieten die werden herverdeeld over de verschillende secties 
bedroegen respectievelijk 1,1 miljard euro en 1,3 miljard euro.

De herverdeelde vereffeningskredieten waren voornamelijk bestemd voor de volgende 
departementen:
• FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 540,1 miljoen euro hoofd-

zakelijk bestemd voor de aankoop van vaccins (384,9 miljoen euro), testen (65,8 miljoen euro), 
vastleggingen van 2020 (58,2 miljoen euro) en Sciensano (22,8 miljoen euro);

• FOD Mobiliteit en Vervoer: 312,1 miljoen euro voor steunmaatregelen voor de NMBS (177 mil-
joen euro), Skeyes (110 miljoen euro) en Infrabel (25,1 miljoen euro);

49 Voor meer informatie over de aanwending van deze provisie tijdens het jaar 2020, zie Rekenhof, 178e Boek – deel III: 
 algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume I Commentaar, oktober 2021, 213 p.,  
www.rekenhof.be.

50 Provisioneel krediet bestemd om uitgaven te dekken die samenhangen met de versterking van de genomen maatregelen, 
evenals nieuwe initiatieven ter bestrijding van COVID-19, ingeschreven op basisallocatie 06.90.10.00.05.

2020201920182017 2021

Defensie FOD Financiën FOD Financiën AnderenFOD Buitenlandse Zaken

0

2000

4000

6000

8000

10.000

12.000

14.000

2.070,6 1.635,6 1.200,8 809,3 1.061,5

995,8

8.545,6 9.287,6 9.238,3 8.328,4

246,2

236,3 215,8
197,6

211,2

481,0

475,7 493,4
460,2

471,2

976,8

1.063,9 996,4 1.424,2
1.923,0

https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be


UITVOErIng Van DE BEgrOTIng 2021 Van HET algEMEEn BESTUUr / 53

• FOD Sociale Zekerheid: 177,9 miljoen euro hoofdzakelijk bestemd voor de premies toegekend 
aan personen die toelagen voor mindervaliden genieten (111,5 miljoen euro) en aan ouderen die 
een inkomensgarantie genieten (57,8 miljoen euro);

• POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie: 152,3 miljoen euro, 
waarvan 144,3 miljoen euro subsidies voor de OCMW’s in het kader van de leeflonen.

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de overdrachten van middelen van de COVID-19-
provisie in 2021 effectief kaderden in het beheer van de COVID-19-crisis.

Bij het onderzoek van de uitgaven merkte het Rekenhof bovendien op dat verschillende over-
drachten van de provisie waren gevraagd door de FOD Binnenlandse Zaken (0,2 miljoen euro)51 en 
de Federale Politie (0,7 miljoen euro) om IT-investeringen te dekken.

6 Financiering van andere entiteiten - meerjarenevolutie

Een aanzienlijk deel van de geïnde fiscale en niet-fiscale ontvangsten dient om andere overheden 
te financieren. Volgens de gegevens van de algemene rekening zijn de op die manier overgedragen 
middelen gestegen van 101,2 miljard euro in 2017 naar 121,2 miljard euro in 2021.

Uitgedrukt als percentage van de totale door de Staat geïnde ontvangsten vertegenwoordigden 
die overdrachten in 2017 (zonder de leningopbrengsten) 79,9 % van de door de Staat geïnde ont-
vangsten en 94,3 % in 2021. In 2020 was dat 105,0 %. Deze specifieke situatie is het gevolg van het 
feit dat de meeste overgedragen ontvangsten worden berekend op basis van macro-economische 
parameters en niet op basis van de opbrengst van de belastingen. Daardoor leidde de daling van 
de door de federale Staat globaal geïnde ontvangsten niet tot proportioneel minder overdrachten 
naar de andere overheden in 2020.

De andere overheden worden gefinancierd door de overdracht van ontvangsten die worden geïnd 
voor rekening van derden en door de overdracht van eigen ontvangsten.

6.1 Ontvangsten geïnd voor rekening van derden

De ontvangsten geïnd voor rekening van derden zijn de middelen waarvoor de Staat enkel als 
inningsinstantie tussenkomt. Enkel de begunstigde overheden zijn immers bevoegd om die ont-
vangsten te bepalen.

Tussen 2017 en 2021 is het totaalbedrag van die ontvangsten gedaald van 22,0 naar 20,5 miljard 
euro.

In hoofdzaak hadden ze voor 2021 betrekking op de opcentiemen op de PB (9,9 miljard euro), de 
registratie- en successierechten (3,6 miljard euro) en de verkeersboetes (280 miljoen euro) ten 
voordele van de gewesten. Er werden ook andere bedragen geïnd voor rekening van de Europese 
Unie (3,0 miljard euro) en voor de lokale overheden (3,3 miljard euro).

51 Het nationaal Crisiscentrum dat afhangt van de FOD Binnenlandse Zaken gaf aan dat het niet beschikte over een toerei-
kende IT-infrastructuur om de COVID-19-crisis te kunnen beheren.
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De vermindering tussen 2017 en 2021 kan vooral worden verklaard door de daling van de gemeen-
tebelastingen (-1,7 miljard euro tussen 2020 en 2021) als gevolg van de overdracht van de inning 
van de onroerende voorheffing naar het Waals Gewest op 1 januari 2021. De progressieve over-
dracht van de dienst van de andere gewestbelastingen, zonder de registratie- en successierech-
ten, heeft ook geleid tot de opdroging van die ontvangsten tussen 2017 (331,5 miljoen euro) en 
2021 (15,7 miljoen euro).

6.2	 Overdrachten	afkomstig	uit	eigen	ontvangsten

Naast de ontvangsten van derden stort de Staat aan de andere overheden een aanzienlijk deel van 
zijn eigen ontvangsten. Tussen 2017 en 2021 zijn die overdrachten gestegen van 79,2 naar 100,7 mil-
jard euro. Ze zijn afkomstig van (1) de toegewezen ontvangsten en van (2) kredieten van de alge-
mene uitgavenbegroting van de federale Staat.

1) Sommige ontvangsten van de federale Staat worden aan de andere overheden gestort via toe-
wijzingsfondsen52. Hoewel die middelen eigendom zijn van de Staat, worden ze niet opge-
nomen in de middelenbegroting om redenen van begrotingstransparantie. De voornaamste 
begunstigden van die overdrachten zijn de deelentiteiten met toepassing van de bijzondere 
wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, en de sociale zeker-
heid, bij wijze van alternatieve financiering53. Tussen 2017 en 2021 zijn die overdrachten geste-
gen van 44,0 naar 53,2 miljard euro (+20,9 %).

2) In de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat zijn ook kredieten opgenomen voor 
andere overheden, namelijk voor de deelentiteiten, de sociale zekerheid, de lokale besturen en 
de Europese Unie. Tussen 2017 en 2021 zijn die middelen globaal toegenomen van 35,1 miljard 
euro tot 47,5 miljard euro (+34,9 %), nadat ze in 2020 een maximum van 51,3 miljard euro had-
den bereikt.

De volgende tabel schetst de evolutie van de overgedragen middelen op basis van de begunstigde 
overheid tussen 2017 en 2021, zonder de ontvangsten voor rekening van derden.

Tabel 30 –  Evolutie 2017-2021 van de middelen overgedragen door de Staat aan de andere overheden, 
zonder de ontvangsten voor rekening van derden (in miljard euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Deelentiteiten 43,1 44,6 45,6 42,7 47,6

Sociale zekerheid 30,8 31,3 33,6 47,8 45,4

Europese Unie 2,5 2,9 3,4 4,0 4,4

lokale overheden 2,8 2,9 3,0 3,3 3,3

Totaal 79,2 81,7 85,6 97,8 100,7

Bron: Rekenhof

52 Naast de ontvangsten van de Staat overgedragen naar de andere overheden (53,2 miljard euro in 2021) zijn in de toewij-
zingsfondsen ook ontvangsten opgenomen die de Staat int voor rekening van derden, en meer in het bijzonder de gewes-
telijke opcentiemen op de PB (9,9 miljard euro) en de verkeersboetes (280 miljoen euro) ten voordele van de gewesten. Die 
ontvangsten die verkeerdelijk op die fondsen worden aangerekend, worden in dit verslag geherkwalificeerd als ontvang-
sten geïnd voor rekening van derden. 

53 De bedragen die vanuit die fondsen worden overgedragen aan de CREG en Apetra, instellingen die onder Entiteit I vallen, 
worden niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de middelen overgedragen aan de andere overheden. 
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Tussen 2017 en 2021 zijn de totale overgedragen middelen toegenomen met 21,5 miljard euro. Die 
stijging kan door verschillende factoren worden verklaard:
• De toename van de overdrachten is voornamelijk (14,6 miljard euro) toe te schrijven aan de 

stijging van de overdrachten naar de sociale zekerheid met 47,2 %. Die evolutie vloeit concreet 
voort uit het feit dat vanaf 2020 de evenwichtsdotatie werd aangepast om het tekort van de soci-
ale zekerheid te dekken dat is toegenomen door de COVID-19-crisis. Voorts kan de stijging van 
de alternatieve financiering van de sociale zekerheid met 6,3 miljard euro in vijf jaar tijd worden 
verklaard door het effect van de berekeningsmechanismen die bij wet zijn bepaald, maar ook 
door een toename met 3,6 miljard euro van de middelen die aan de RSZ en het RSVZ worden 
gestort voor de uitgaven voor geneeskundige verzorging.

• De middelen overgedragen naar de deelentiteiten zijn in de loop van dezelfde periode gestegen 
van 43,1 naar 47,6 miljard euro (+10,5 %). Die groei is minder groot dan die van het nominale 
bbp (+13,7 %). Dit verschil in evolutie kan onder meer worden verklaard door het feit dat een 
deel van de overgedragen ontvangsten op grond van de bijzondere financieringswet slechts 
gedeeltelijk wordt aangepast aan de groei van het bbp. Zo worden de middelen die uit hoofde 
van de btw worden toegewezen aan de deelentiteiten overgedragen ten belope van 91 % van de 
groei van het bbp. De middelen overgedragen op grond van de zesde staatshervorming worden 
hoofdzakelijk overgedragen a rato van 25, 55 of 65 % van die groei.

• De sommen die tussen 2017 en 2021 werden overgedragen naar de Europese Unie binnen afde-
ling 52 van de algemene uitgavenbegroting zijn gestegen van 2,5 naar 4,4 miljard euro (+74,3 %). 
Die stijging kan onder meer worden verklaard door de inwerkingtreding van het nieuwe finan-
ciële meerjarenkader 2021-2027 van de Europese Unie.

• De overdrachten naar de lokale overheden bedroegen tot slot 3,3 miljard euro in 2021 (+21,6 % 
tegenover 2017). Deze evolutie kan vooral worden verklaard doordat in 2020 de bedragen ge-
stort aan de OCMW’s werden aangepast zodat zij het hoofd zouden kunnen bieden aan de 
economische effecten van de COVID-19-crisis, en doordat dat overdrachtenniveau werd ge-
handhaafd in 2021.

7 In 2021 besliste begrotingsmaatregelen

Het Rekenhof bespreekt hierna de begrotings-, COVID-19- en relancemaatregelen die de regering 
in 2021 nam. Het gaat na of de maatregelen gerealiseerd werden en, waar mogelijk, of de kosten en 
opbrengsten overeenkomen met de ramingen.

De bespreking beperkt zich tot de primaire uitgaven, de niet-fiscale ontvangsten en de fiscale 
ontvangsten. De maatregelen binnen de sociale zekerheid komen in dit Boekdeel niet aan bod54.

54 De budgettaire impact van de sociale COVID-19-maatregelen wordt voor 2021 geraamd op 479,2 miljoen euro aan 
minderontvangsten en 7.103,5 miljoen euro aan bijkomende uitgaven. Voor meer toelichting bij deze maatrege-
len verwijst het Rekenhof naar het 179e Boek – deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid, Verslag aan de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2022, p. 75 e.v., www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2022_38_179e_b_II_SocZk.pdf
http://www.rekenhof.be
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7.1 Overzicht van de maatregelen

7.1.1 Uitgangspunten

Het overzicht van de begrotingsmaatregelen zoals opgesteld door het Rekenhof is gebaseerd op 
de volgende uitgangspunten:
• Zonder exhaustief te zijn, wil het overzicht een relevant inzicht bieden in de maatregelen die in 

2021 werden beslist. Het betreft niet enkel de maatregelen die in de conclaven werden genomen 
(oktober 2020 en april 2021), maar ook deze die werden genomen tijdens de bijkomende begro-
tingsaanpassingen55 alsook de COVID-19-maatregelen met een budgettaire impact in 2021. De 
technische correcties van de regering tijdens de begrotingsconclaven op de verslagen van het 
Monitoringcomité daarentegen werden niet in rekening gebracht56.

• Het overzicht neemt enkel de maatregelen op die een impact hebben op het vorderingensaldo.
• Om een maatregel als een uitgave of ontvangst te klasseren baseert het Rekenhof zich op de op-

name van de budgettaire impact in de algemene uitgavenbegroting of in de middelenbegroting. 
Wanneer dat onduidelijk was, beschouwt het de maatregel als een onverdeelde correctie. Naast 
een opdeling in primaire uitgaven, niet-fiscale ontvangsten, fiscale ontvangsten en onverdeelde 
correcties, groepeert het Rekenhof de maatregelen ook volgens categorie:

 { nieuw beleid: alle nieuwe beleidsinitiatieven die zorgden voor bijkomende uitgaven of min-
der ontvangsten;

 { budgettaire inspanning: alle maatregelen die hebben geleid tot bijkomende ontvangsten of 
minder uitgaven;

 { COVID-19- en relancemaatregelen: alle maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-crisis 
te milderen en de economie te ondersteunen.

• Voor de COVID-19-maatregelen nam het Rekenhof de laatste raming zoals uitgevoerd tijdens 
de begrotingscontrole van april 2022.

7.1.2 Overzicht

De regering nam voor 3.814,6 miljoen euro (geraamde budgettaire impact) aan maatregelen, waar-
van 1.555,2 miljoen euro aan bijkomende uitgaven in het kader van nieuw beleid en 3.997,3 mil-
joen euro aan COVID-19- en relancemaatregelen. Daarnaast voorzag ze in een budgettaire 
inspanning van 1.487,9 miljoen euro. De opbrengsten uit de onverdeelde correcties bedroegen 
250 miljoen euro.

55 Eerste, tweede, vierde en vijfde aangepaste begroting.
56 De regering steunde voor de begrotingsconclaven van 23 oktober 2020 en 2 april 2021 respectievelijk op de verslagen van 

het Monitoringcomité van 17 juli 2020, 6 oktober 2020 en 11 maart 2021. De technische correcties die ze op deze verslagen 
aanbracht, hadden maar een beperkte budgettaire impact.
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Tabel 31 –  Overzicht van de begrotingsmaatregelen per beleidscategorie (in miljoen euro en in  %)

Categorie Bedrag  % van het 
totaal

 % binnen 
categorie

Nieuw beleid 1.555,2 40,8 % 100,0 %

Primaire uitgaven 1.495,2 39,2 % 96,1 %

Fiscale ontvangsten 60,0 1,6 % 3,9 %

Niet-fiscale ontvangsten 0,0 0,0 % 0,0 %

Budgettaire inspanningen -1.487,9 -39,0 % 100,0 %

Primaire uitgaven -267,7 -7,0 % 18,0 %

Fiscale ontvangsten -1.005,2 -26,4 % 67,6 %

Niet-fiscale ontvangsten -215,0 -5,6 % 14,4 %

COVID-19- en relancemaatregelen 3.997,3 104,8 % 100,0 %

Primaire uitgaven 2.559,7 67,1 % 64,0 %

Fiscale ontvangsten 1.426,0 37,4 % 35,7 %

Niet-fiscale ontvangsten 11,6 0,3 % 0,3 %

Onverdeelde correcties -250 -6,6 % 100,0 %

Totaal 3.814,6 100,0 % 100,0 %

Bron: Rekenhof

Uit de tabel blijkt dat de nieuwe beleidsinitiatieven en de COVID-19- en relancemaatregelen voor-
al via de primaire uitgaven werden gefinancierd. Aan de budgettaire inspanning moesten vooral 
bijkomende fiscale ontvangsten bijdragen en (in mindere mate) besparingen in de primaire uitga-
ven en niet-fiscale ontvangsten (zie ook de grafiek hierna).
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Grafiek 12 –  Overzicht van de begrotingsmaatregelen per beleidscategorie (in  %)

Bron: Rekenhof

7.1.3 Nieuw beleid

Uitgaven

In de primaire uitgaven trok de regering 1.495,2 miljoen euro uit voor nieuwe beleidsinitiatieven, 
zoals:
• verhoging van de interdepartementale provisie (144 miljoen euro);
• provisionele kredieten voor Justitie (125 miljoen euro), de Federale Politie (50 miljoen euro), het 

asiel- en immigratiebeleid (50 miljoen euro) en de uitbreiding van de doelgroep die recht heeft 
op het sociaal tarief elektriciteit (88 miljoen euro);

• verhoging van de investeringsdotatie aan de Regie der Gebouwen (280,9 miljoen euro);
• subsidie aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in het 

kader van de uitbreiding van het sociaal tarief (188 miljoen euro);
• uitzonderlijke compensatie (prefinanciering) voor de NMBS en Infrabel als gevolg van de over-

stromingen in Wallonië en een bijkomende financiële ondersteuning ten gunste van Infrabel 
voor het vrachtvervoer per spoor en het internationaal reizigersvervoer (respectievelijk 4,9 en 
76 miljoen euro);

• financiering van de eindeloopbaanmaatregel bij de geïntegreerde politie (72,4 miljoen euro);
• steun aan bedrijven betrokken bij de bouw van onderdelen voor de F-35-gevechtsvliegtuigen 

(70 miljoen euro).

Ontvangsten

In de initiële begroting 2021 was voor de maatregelen rond de verlichting van de gezinsfiscaliteit 
en het fiscale voordeel voor vorming in bedrijven, een negatieve impact op de fiscale ontvangsten 
geraamd (-60 miljoen euro).
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7.1.4 Budgettaire inspanningen

Het regeerakkoord van 30 september 202057 bepaalt dat de regering binnen het Europese begro-
tingskader een dynamisch begrotingsbeleid zal voeren. Dat betekent dat in de periode 2021-2024, 
naast een vaste jaarlijkse budgettaire inspanning van 0,2 % van het bpp, ook een bijkomende va-
riabele inspanning zal worden geleverd die afhangt van de economische groei en van het herstel. 
In 2021 was dus geen variabele inspanning mogelijk, omdat de Belgische economie in dat jaar nog 
onvoldoende hersteld was van de COVID-19-crisis.

Uitgaven

Er werd vooropgesteld bij de primaire uitgaven 267,7 miljoen euro te besparen. Ongeveer de helft 
(131 miljoen euro) kwam van de personeels- en werkingskredieten van de FOD’s, de POD’s, de 
administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de openbare instellingen (vaste 
inspanning).

De resterende besparing van 136,7 miljoen euro viel buiten de vaste inspanning en bestond in 
hoofdzaak uit de onderbenutting van de kredieten en compensaties om het nieuwe beleid te fi-
nancieren. Ze werd verspreid over diverse uitgavenposten, waarvan als belangrijkste de vermin-
dering van de interdepartementale provisie (64,3 miljoen euro).

Ontvangsten

De maatregelen voor de verhoging van de ontvangsten hadden vooral betrekking op de fiscale 
ontvangsten (1.005,2 miljoen euro), zoals:
• de omzetting van de EU-richtlijn 2019/1995 inzake e-commerce (125 miljoen euro);
• de hogere accijnzen op tabak (120 miljoen euro);
• een vlottere inning van de verkeersboetes en de penale boetes via het digitale inningsplatform 

Crossborder (100 miljoen euro);
• het terugverdieneffect door geleidelijke verhoging van het minimumpensioen 

(103,8 miljoen euro);
• de invoering van de effectentaks 2.0 (397,8 miljoen euro).

De niet-fiscale ontvangsten moesten 215 miljoen euro extra opleveren, voornamelijk afkomstig 
van de Europese subsidies (200 miljoen euro) voor de uitvoering van het federaal gedeelte van het 
Plan voor Herstel en Veerkracht (hierna PHV58; zie ook het punt hierna).

7.1.5 COVID-19- en relancemaatregelen

Uitgaven

Zoals in 2020 deden de maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-crisis te milderen in 
2021 de primaire uitgaven stijgen. Het ging daarbij vooral om de opeenvolgende verhogingen van 
de COVID-19-provisie (1.136,1 miljoen euro), de aankopen van vaccins (600,3 miljoen euro) en de 
cofinanciering door de federale Staat van de vaccinatieprogramma’s van de gemeenschappen en 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (364,8 miljoen euro). Daarnaast ontvingen de 
NMBS en Infrabel compensaties voor het uitzonderlijke verlies aan inkomsten (respectievelijk 
148 miljoen euro en 25,7 miljoen euro).

57 Regeerakkoord, 30 september 2020, p. 55, www.belgium.be.
58 Dit plan is ook gekend onder de benaming Recovery and Resilience Facility (RRF).

http://www.belgium.be
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Met het oog op het economische herstel na de COVID-19-crisis, de versnelling van de transitie 
naar een koolstofarme en digitale samenleving, de verbetering van de infrastructuur en de ver-
hoging van de productiviteit werd een provisioneel krediet (210,5 miljoen euro) uitgetrokken voor 
een herstel- en investeringsplan, dat met Europese subsidies wordt gefinancierd (PHV, zie vorig 
punt).

Bovenop de Europese middelen van het PHV maakte het begrotingsconclaaf van april 2021 bij-
komend 328 miljoen euro vrij om tussen 2021 en 2026 volgende investeringsprojecten te realise-
ren: de bouw van de kwartieren van de toekomst voor Defensie (100 miljoen euro), de aankoop 
van scanners voor de douane (58 miljoen euro) en de renovatie van gebouwen door de Regie der 
Gebouwen (170 miljoen euro). De vrijgave van de kredieten gebeurt naargelang van de uitvoering 
van de investeringen. In 2021 bleef de budgettaire impact beperkt tot 1,2 miljoen euro aan kredie-
ten voor de renovatieprojecten van de Regie der Gebouwen59.

Ontvangsten

De nieuwe of verlengde tijdelijke steunmaatregelen deden in 2021 de fiscale ontvangsten met 
1.702 miljoen euro dalen. De regering verlengde echter in 2020 de betalingstermijn voor accijn-
zen waardoor die in 2021 werden ontvangen i.p.v. 2020 (78,5 miljoen euro). Daarnaast voorzag de 
regering in een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen voor tijdelijke 
werkloosheid. Daarop wordt normaal 26,75 % bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit tarief werd met 
ingang van 1 mei 2020 verlaagd tot 15 %. De verlaging gold oorspronkelijk tot eind 2020, maar werd 
intussen verlengd. De globale taxatie wijzigt echter niet, waardoor de maatregel neerkomt op een 
verschuiving van een taxatie via de bedrijfsvoorheffing in 2020 naar een taxatie via de aanslag 
in de personenbelasting in 2021. De ontvangsten verschoven dus van 2020 naar 2021 (197,4 mil-
joen euro). De netto-impact van de maatregelen was bijgevolg 1.426 miljoen euro.

De belangrijkste COVID-19- en relancemaatregelen in 2021 betroffen de tijdelijke verlaging van de 
btw op restaurantdiensten en op verkoop van dranken voor de horeca (-447,1 miljoen euro), de ver-
lenging van de verhoogde investeringsaftrek (-203 miljoen euro), de verlaging van het btw-tarief 
naar 6 % voor afbraak en heropbouw (-191 miljoen euro) en de coronapremie voor werknemers 
(-149,2 miljoen euro) en zelfstandigen (-15,1 miljoen euro).

De niet-fiscale COVID-19-maatregelen beperkten zich in 2021 tot een harmonisatie van de intres-
ten (-11,6 miljoen euro)60.

7.1.6 Onverdeelde maatregelen

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt de opbrengst van de fraudebestrijding (200 miljoen euro) 
en de terugverdieneffecten (inkomsten en besparingen) door de verhoging van de werkgelegen-
heidsgraad (50 miljoen euro) op als onverdeelde correcties.

59 Omdat de dossiers niet konden worden gegund in 2021, werden de vastleggingskredieten voor de aanschaf van de scan-
ners (23,9 miljoen euro in de derde aangepaste begroting) geannuleerd in de vierde aangepaste begroting.

60 Met deze maatregel werden de tarieven voor nalatigheids- en moratoriumintresten voor de maanden april, mei en juni ge-
aligneerd op die in de inkomstenbelastingen.
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7.2 Realisatie van regeringsmaatregelen met betrekking tot de ontvangsten

7.2.1 Nieuw fiscaal beleid

Onderstaande bespreking geeft in principe de budgettaire impact in 2021 mee. Voor een aantal 
maatregelen wordt echter verwezen naar de budgettaire kosten per aanslagjaar. Die kunnen zich 
verspreiden over drie verschillende begrotingsjaren (het inkomstenjaar x (bv. via de bedrijfsvoor-
heffing of voorafbetaling), het jaar x+1 en het jaar x+2 (via de kohieren)). In voorkomend geval 
wordt dit aangegeven.

De regering nam bij het conclaaf van oktober 2020 twee structurele maatregelen die de belas-
tingdruk vanaf 2021 moeten verminderen met 60 miljoen euro. Ze verhoogde de aftrek voor 
kinderopvang en kende een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing toe aan de werkgever voor bij-
komende vorming van het personeel. De maatregelen werden ingevoerd via de programmawet 
van 20 december 2020.

De FOD Financiën beschikt echter niet over instrumenten om die maatregelen te monitoren zo-
dat de realisaties niet bekend zijn. Omdat de maatregelen respectievelijk toegekend zijn in de 
personen- en vennootschapsbelasting, is de totale impact zoals bovenvermeld gespreid over meer-
dere jaren. Het Rekenhof wees er vorig jaar al op dat deze werkwijze de budgettaire ramingen 
bemoeilijkt en de verantwoordelijkheden op het vlak van de naleving van de begrotingsdoelstel-
lingen ondermijnt61.

Tabel 32 –  Overzicht van de maatregelen nieuw fiscaal beleid en de gerealiseerde opbrengsten  
(begrotingsjaar 2021 in miljoen euro)

Maatregel Geraamde 
kostprijs

Gerealiseerde 
kostprijs Toelichting

gezinsfiscaliteit: 
verhoging van 
de belasting-
vermindering voor 
kinderopvang

49,0 niet beschikbaar

De FOD Financiën deelt mee dat 
de globale budgettaire impact voor 
de belastingvermindering en het 
belastingkrediet voor kinderopvang voor 
het aanslagjaar 2021 136,71 miljoen euro 
bedraagt, wat 21,6 miljoen lager is dan 
in aanslagjaar 2020. Wellicht was er door 
de COVID-19-crisis, de lockdowns en het 
thuiswerk minder nood aan kinderopvang. De 
kostprijs van de specifieke maatregel kan niet 
worden afgezonderd van dit globale bedrag.

Fiscaal voordeel  
voor vorming 11,0 0

De raming betreft de nettokost, 
samengesteld uit een vrijstelling van 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, 
verminderd met de hierop verschuldigde 
vennootschapsbelasting. De 
FOD Financiën geeft aan dat de vrijstelling 
2021 47.280 euro bedroeg. Hij verwacht 
in zijn recentste ramingen* dat deze 
vrijstelling op kruissnelheid zal toenemen tot 
38,3 miljoen euro in 2024. 

(*) Monitoringcomité, 14 juli 2022, p. 88 en p. 175.

Bron: Rekenhof en FOD Financiën

61 Rekenhof, 178e Boek – deel III: Algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale staat, Volume I – 
Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 48, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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7.2.2 Fiscale budgettaire inspanningen

De regering nam ook maatregelen aan de ontvangstenzijde, met een geraamde opbrengst van 
1.005,2 miljoen euro.

Tabel 33 –  Overzicht van de andere maatregelen en de gerealiseerde opbrengsten (voor begrotingsjaar 
2021, in miljoen euro)

Maatregel
Geraamde 
opbrengst

Gerealiseerde 
opbrengst

Toelichting

Effectentaks 397,8 379,0
Er is nog een procedure tot vernietiging van 
de taks hangende bij het Grondwettelijk Hof.

Crossborder 100,0 niet beschikbaar

De FOD Justitie raamde de federale 
meeropbrengsten bij de begrotingsopmaak 
van 2022 op 39,3 miljoen euro. Het Rekenhof 
ontving geen informatie over de definitieve 
cijfers. De opbrengst gerealiseerd naar 
aanleiding van deze maatregel kan niet 
worden afgezonderd van het globale 
rendement van Crossborder (zie verder).

Omzetting van de EU-richtlijn 
op e-commerce

125,0 128,1 -

Accijnsverhoging op tabak 
(2021-2024), jaarlijks (inclusief 
btw)

120,0 155,5

De gerealiseerde opbrengst is de 
meeropbrengst tegenover 2020. Die kan 
deels toegeschreven worden aan het herstel 
van de (grensoverschrijdende) verkoop na 
de lockdowns in 2020.

Jaarlijkse niet-indexatie van de 
fiscale uitgaven (aanslagjaar 
2021-aanslagjaar 2024)

17,0 niet beschikbaar -

aflopen van de regularisaties 
eind 2023 (tijdelijk)

40,0 117,0
De federale opbrengsten voor 
2021 bedroegen 218,4 miljoen euro 
(tegenover 101,4 miljoen euro in 2020).

Niet-recupereerbare 
btw verschuldigd op 
investeringsprojecten in het 
kader van het PHV

17,7 niet beschikbaar -

Herraming van de 
hervorming van de 
vennootschapsbelasting

82,5 niet beschikbaar

De FOD Financiën volgt deze hervorming 
in zijn totaliteit niet meer op. Het Rekenhof 
ontving wel bijkomende info over een aantal 
maatregelen die zijn ingegaan in 2019 en 
2020 (zie verder).

Terugverdieneffect van de 
geleidelijke verhoging van het 
minimumpensioen (sociale 
maatregel)

103,8 niet beschikbaar
De terugverdieneffecten zitten begrepen 
in de totale ontvangsten en kunnen niet 
worden afgezonderd en beoordeeld.

Uitkeringen bij 
arbeidsongeschiktheid (sociale 
maatregel)

4,7 niet beschikbaar
De terugverdieneffecten zitten begrepen 
in de totale ontvangsten en kunnen niet 
worden afgezonderd en beoordeeld.

Bron: Rekenhof en FOD Financiën
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Sommige van bovenstaande maatregelen vloeien voort uit de omzetting van Europese wetgeving 
(e-commerce) of uit maatregelen in andere beleidsdomeinen (crossborder - FOD Justitie en terug-
verdieneffecten - sociale zekerheid). Voor andere fiscale maatregelen engageert de regering zich 
over meerdere jaren (jaarlijkse verhoging van de tabaksaccijnzen van 2021 tot en met 2024 en het 
niet-indexeren van de fiscale uitgaven voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2024). Tenslotte enga-
geerde ze zich in de begrotingsnotificaties ook al voor ontvangsten die ten vroegste in 2023 zullen 
worden gerealiseerd, maar waarvan de invoering van de maatregelen nog onzeker is en de toepas-
singsregels nog onbekend zijn: de digitaks (100 miljoen euro) en de OESO-taks (internationale 
minimumbelasting van 300 miljoen euro)62. Wat de digitaks betreft, stelt de regering dat ze zelf 
zo’n taks zal invoeren in 2023 als er internationaal geen akkoord gevonden wordt.

Crossborder (100 miljoen euro)

De regering plande 100 miljoen euro aan bijkomende federale inkomsten door maatregelen te ne-
men om de inning van de verkeersboetes te verbeteren. In september 2021 stelde de FOD Justitie 
de verwachtingen bij tot 39,3 miljoen euro, omdat voor enkele maatregelen de politiecapaciteit 
moest worden versterkt of geheroriënteerd naar bepaalde acties/overtredingen.

Ondanks de maatregelen daalden de opbrengsten van de federale verkeersboetes echter met 
25,2 miljoen euro tegenover 2020. De FOD Financiën bevestigt dat de doelstelling nog niet vol-
ledig kon worden behaald voor het aandeel ‘verkeersboetes’, maar dat de andere boetes die het 
int in het kader van Crossborder wel de verwachte effecten hadden en dat er bijkomende tijd 
is vrijgekomen voor een efficiëntere inning van de andere boetes (van veroordelingen en min-
nelijke schikkingen). Die ontvangsten namen in 2021 inderdaad met 81,2 miljoen euro toe tot 
170,4 miljoen euro. De totale federale opbrengst bedroeg aldus in 2021 213,7 miljoen euro (tegen-
over 238,9 miljoen euro in 2020)63.

Het Rekenhof wijst er echter op dat deze ontvangsten jaarlijks sterk fluctueren en vaak uitzon-
derlijke ontvangsten bevatten, zodat niet onmiddellijk een structurele groei kan worden vastge-
steld. Zo bevatten de ontvangsten in 2021 en 2022 uitzonderlijke opbrengsten voor respectievelijk 
95 miljoen euro en 210 miljoen euro.

In hun antwoord op de opmerking van het Rekenhof menen de FOD Financiën en de FOD Justitie 
dat de beoordeling van het deel ‘Crossborder 100 miljoen euro’ moet gebeuren op basis van de to-
tale ontvangsten en niet louter op basis van de federale boetes.

Hervorming van de vennootschapsbelasting (85,2 miljoen euro)

De vennootschapsbelasting werd tussen 2018 en 2020 stapsgewijs hervormd64. Na een eerste eva-
luatie voor het aanslagjaar 2019 geeft de FOD Financiën aan dat hij de hervorming niet verder zal 
analyseren omdat hij daartoe geen opdracht heeft gekregen en het een zeer complexe oefening is 
geworden door de onstabiele economische omgeving, veroorzaakt door o.m. de COVID-19-crisis.

62 Inmiddels is deze taks met een jaar uitgesteld in het rapport van het Monitoringcomité ter voorbereiding van de begroting 
van 2023.

63 De daling is te wijten aan een afrekening van 18 miljoen euro met de gewesten. De regionale boetes (federaal geïnd) namen 
daarentegen toe met 84,2 miljoen euro (van 195,9 miljoen euro in 2020 tot 280,1 miljoen euro in 2021).

64 De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting voorzag in een stapsgewijze verlaging van 
het nominale tarief van 33,99 % naar 25 % vanaf aanslagjaar 2021. Tegelijkertijd moesten compenserende maatregelen de 
budgetneutraliteit van deze hervorming garanderen.
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Bij de begrotingscontrole van 2021 stelde de regering de bijkomende kosten van de maatrege-
len in 2021 bij van 175,5 miljoen euro zoals de FOD geraamd had, tot 90,3 miljoen euro. Deze 
maatregelen hadden voornamelijk betrekking op de invoering van de fiscale consolidatie65, de 
ATAD-richtlijnen (Anti-Tax Avoidance Directives) van de OESO (intrestaftrekbeperking, hybride 
mismatches en Controlled Foreign Company (CFC))66, de wijziging van de afschrijvingsregels en 
een aftrekbeperking van bijzondere uitgaven. Aangezien de FOD Financiën voor de raming van 
een aantal nieuwe maatregelen niet over voldoende relevante data beschikte en dus een ruwe in-
schatting moest maken, ging het Rekenhof na of de realisaties van de voorbije aanslagjaren aan-
sluiten met de ramingen:

Tabel 34 –  Impact van de maatregelen ingevoerd in 2019 en 2020 per aanslagjaar (in miljoen euro)*

Maatregel Raming Aanslagjaar 
2020

Aanslagjaar 
2021

Fiscale consolidatie -298,5 -25,2 -324,8

Intrestaftrekbeperking (ATAD) 81,7 97,9  235,9

Hybride mismatches (ATAD), Controlled Foreign 
Company (CFC), Exit taxes en andere 158,9 31,0 6,4

Mobiliseren vrijgestelde reserve 72,3 NVT 46,6

Vaste inrichtingsproblematiek 4,5 NVT NB

Internationale verliesrekening vaste inrichting 10,5 NVT 9,4

Totaal 29,3 103,7 -26,5

NB: niet beschikbaar.
NVT: niet van toepassing.
(*) Om de vergelijking met de raming te maken, werden de bedragen uit de aangiftes van de aanslagjaren 2020 en 2021 omgere-
kend tegen het tarief van voor de hervorming (32,2 %). Voor het aanslagjaar 2020 en het aanslagjaar 2021 bedroeg het gewogen 
tarief respectievelijk 28,3 en 24,1 %.

Bron: raming FOD Financiën van 17 maart 2021 en aangiftes vennootschapsbelasting aanslagjaar 2020 en aan-
slagjaar 2021

Zowel de fiscale consolidatie als de intrestaftrekbeperking nam in het aanslagjaar 2021 sterk toe67. 
Het Rekenhof benadrukt dat het voor beide maatregelen deels tijdelijke effecten betreft: bij de fis-
cale consolidatie worden de groepsverliezen sneller aangewend, zodat latere winsten ook sneller 
belast zullen worden. Bij de intrestaftrekbeperking is het niet-aftrekbare gedeelte overdraagbaar 
naar volgende belastbare tijdperken. Uit de initiële raming in 2017 blijkt dat deze maatregelen 
elkaar op kruissnelheid grotendeels opheffen (respectievelijk een kost van 500 miljoen euro en 
een opbrengst van 459,2 miljoen euro). De overige ATAD-maatregelen brengen vooralsnog veel 

65 Fiscale consolidatie maakt het voor verbonden vennootschappen mogelijk om hun winsten en verliezen onderling te 
compenseren.

66 De ATAD-richtlijnen zijn gericht op de bestrijding van belastingontwijking. De intrestaftrekbeperking beoogt de uitholling 
van de belastbare basis van vennootschappen door middel van overdreven intrestbetalingen tegen te gaan. Hybride mis-
matches zijn regelingen of structuren die inspelen op de verschillen in fiscale behandeling van een entiteit of betaling in de 
wetgeving van verschillende landen om op die manier minder of geen belastingen te betalen. Controlled Foreign Company: 
deze maatregel betreft de belastbaarheid van latente meerwaarden bij een overdracht door een Belgische vennootschap 
aan haar buitenlandse vaste inrichting.

67 De intrestaftrekbeperking is maar van toepassing op de nieuwe leningen vanaf 17 juni 2016. Hierdoor zal de impact de 
komende jaren nog toenemen. 
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minder op dan de raming van 750 miljoen euro op kruissnelheid. Uit de aangiftes blijkt dat de 
CFC-regeling nog niet werd toegepast.

Accijnzen tabak (120 miljoen euro)

In het kader van een omvattend en krachtig antitabaksbeleid verhoogt de regering de accijnstarie-
ven van tabaksproducten jaarlijks van 2021 tot 2024. Rekening houdend met een dalend verbruik 
(-10 % voor sigaretten en -20 % voor rooktabak) moest de tariefverhoging in 2021 120 miljoen euro 
opleveren. Het werkelijk geïnde bedrag beloopt 155,5 miljoen euro. Wat de inverbruikstelling van 
sigaretten betreft, deze is met 5,4 % gestegen en die van rooktabak is met 2,6 % gedaald.

7.2.3 COVID-19- en relancemaatregelen

Het Rekenhof stelt vast dat de studiedienst van de FOD Financiën de impact op de fiscale ont-
vangsten van de volgende fiscale COVID-19- en relancemaatregelen (waarvan de impact voor 
2021 wordt geraamd op -683,2 miljoen euro) niet kan opvolgen omdat hij niet over de nodige op-
volgingstools beschikt:
• thuiswerkvergoeding (-23,9 miljoen euro);
• betalingsuitstel accijnzen (+78,5 miljoen euro);
• btw-verlaging op handgels en mondmaskers (-6,2 miljoen euro);
• gedeeltelijk vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing (15 % i.p.v. 26,75 %) voor tijdelijke werkloos-

heidsuitkeringen (+197,4 miljoen kohieren in de personenbelasting en -239,8 miljoen euro 
bedrijfsvoorheffing);

• receptiekosten 100 % aftrekbaar (-48,7 miljoen euro);
• 6 % btw op slopen en heropbouw (-191,0 miljoen euro)68;
• btw-daling horeca in 2021 (-447,0 miljoen euro);
• wijziging percentages voorafbetaling (-50,3 miljoen euro)69;
• terugbetaling accijnzen vervallen bier (-2,5 miljoen euro).

Voor de maatregelen verhoogde investeringsaftrek voor investeringen (-203 miljoen euro), 
vrijstelling van overuren in kritische sectoren (-69,0 miljoen euro) en kwijtschelding huur  
(-67,1 miljoen euro) zal de impact pas bekend zijn na de inkohiering van aanslagjaar 2022.

Het is echter mogelijk de reële budgettaire impact van bepaalde maatregelen te ramen. Ze komen 
hieronder meer in detail aan bod.

Vrijgestelde reserve Carry-back (-60,1 miljoen euro)

Deze maatregel liet zelfstandigen en vennootschappen toe hun fiscaal verlies van 2020 (aan-
slagjaar 2021) in mindering te brengen van de belastbare winst van 2019 via de aanleg van een 

68 In 2021 werden 16.168 aanvragen voor het verlaagd btw-tarief ingediend. Deze aanvragen omvatten echter geen fac-
turatiegegevens, waardoor de FOD Financiën de impact van de btw-verlaging niet kan opvolgen. Voor meer toelichting 
verwijst het Rekenhof naar zijn begrotingsrapport bij de begrotingscontrole van 2022 (Parl. St. Kamer, DOC 55 2642/002, 
Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022, p. 113,  
www.dekamer.be.

69 Met deze maatregel verhoogde de regering de voordelige percentages voor vervroegde voorafbetaling ook voor de derde 
en vierde vervaldag. Voor de vennootschapsbelasting zijn geen gegevens beschikbaar. Voor de personenbelasting raamt 
de FOD Financiën de kostprijs voor 2021 op 0,21 miljoen euro, op basis van het microsimulatiemodel Aurora. 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2642/55K2642002.pdf
http://www.dekamer.be
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vrijgestelde reserve (aanslagjaar 2020)70. Hierdoor is de inkohiering van aanslagjaar 2020 lager. 
Aangezien een deel van de inkohiering van aanslagjaar 2020 plaatsvond in 2021, werden ook de 
inkomsten uit de kohieren in 2021 negatief beïnvloed. Deze maatregel maakte het mogelijk de 
werkelijk verschuldigde belasting te verschuiven in de tijd. De vrijgestelde reserve moest in de 
eerstvolgende aangifte (aanslagjaar 2021) opnieuw toegevoegd worden aan de belastbare winst, 
zodat het verlies van 2020 geen twee keer zou afgetrokken kunnen worden. Hierdoor stegen de 
voorafbetalingen van zelfstandigen en vennootschappen vanaf 2021.

De FOD Financiën raamde de totale budgettaire impact van de maatregel op -600,5 miljoen euro 
in de vennootschapsbelasting en -135,8 miljoen euro in de personenbelasting. Rekening houdend 
met de inkohieringsritmes werd de impact voor 2021 geraamd op -180,2 miljoen euro op de ko-
hieren voor de vennootschapsbelasting en op -27,2 miljoen euro voor de personenbelasting. De 
negatieve impact op de kohieren wordt gecompenseerd via hogere voorafbetalingen. De raming 
ging voor 2021 uit van een positief effect van 120,1 miljoen euro in de vennootschapsbelasting en 
27,2 miljoen euro in de personenbelasting zodat de geraamde impact van de carry-back op de in-
komsten -60,1 miljoen euro bedroeg.

604 natuurlijke personen en 2.942 vennootschappen hebben gebruik gemaakt van de carry-
back-regeling71. De vrijgestelde reserves bedroegen 7,9 miljoen euro in de personenbelasting en 
402,6 miljoen euro in de vennootschapsbelasting. Dit stemt overeen met een reële budgettaire im-
pact op de kohieren van -3,4 miljoen euro in de personenbelasting en -119,1 miljoen euro in de ven-
nootschapsbelasting. Rekening houdend met de inkohieringsritmes bedraagt de reële impact voor 
2021 -0,7 miljoen euro in de personenbelasting en -35,7 miljoen euro in de vennootschapsbelasting.

Deze impact wordt bovendien gemilderd door een positief effect op de voorafbetalingen. De 
FOD Financiën kan deze positieve impact niet monitoren maar gaat in zijn meest recente raming 
uit van +0,7 miljoen euro in de personenbelasting en +23,8 miljoen euro in de vennootschapsbe-
lasting. Op die basis blijft de impact van de carry-back-maatregel op de inkomsten in 2021 beperkt 
tot -11,9 miljoen euro.

Giften (-23,2 miljoen euro)

Voor de in 2020 gedane giften (aanslagjaar 2021) gold eenmalig een belastingvermindering van 
60 % in plaats van 45 %72. De FOD Financiën raamde de impact voor 2021 op -23,2 miljoen euro. 
Op basis van de aangiften van aanslagjaar 2021, stelt de FOD Financiën een toegenomen bedrag 
aan giften vast (stijging van 279 miljoen euro naar 343 miljoen euro) in 2020. Deze stijging in com-
binatie met het hogere percentage zorgt ervoor dat de belastingvermindering van 97 miljoen euro 
in aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) naar 165 miljoen euro in aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) 
evolueerde. Op basis van zijn microsimulatiemodel Aurora begroot de FOD Financiën de kostprijs 
van deze maatregel in 2021 op 44,7 miljoen euro, waarvan op basis van de inkohieringsritmes 
31,3 miljoen euro op 2021 gewogen zou hebben73.

70 Wet van 23 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in 
het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

71 Vr. en Antw. Kamer 10 oktober 2021, QRVA 55 066, Parlementaire vraag van mevrouw Dierick van 9 september 2021 aan de 
minister van Financiën, p. 136-137, www.dekamer.be.

72 artikel 3 van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. 
73 Aurora raamt de kostprijs van de maatregel door rekening te houden met de giften van 2020 (343 miljoen euro) aan een 

tarief van 45 % i.p.v. 60 %. De meerkost van de tariefstijging bedraagt 44,7 miljoen euro. Deze geraamde kostprijs houdt 
geen rekening met gedragseffecten (toegenomen bedrag aan giften door de maatregel). 

https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/55/55K0066.pdf
http://www.dekamer.be
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Vrijstelling van overuren (-69,0 miljoen euro)

In het kader van het sociaal akkoord besloot de regering dat werknemers 120 vrijwillige overuren 
kunnen presteren, zowel in het tweede semester van 2021 als in 2022, en dit ongeacht de sector 
waarin zij werkzaam zijn. Deze bijkomende overuren worden ‘relance overuren’ genoemd en zijn 
vrijgesteld van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Essentiële sectoren konden ook in 2020 en 
in het eerste semester van 2021 al gebruik maken van deze regeling.

De regering raamde de budgettaire impact voor 2021 op -69 miljoen euro. Aangezien de inko-
hiering van aanslagjaar 2022 nog volop bezig is, kan de FOD Financiën de exacte kostprijs van 
deze maatregel nog niet definitief becijferen. Op basis van individuele inkomstenfiches 2021 blijkt 
echter dat de in aanmerking komende bezoldigingen 40,1 miljoen euro bedragen. Door op dit 
laatste cijfer een gemiddeld marginaal tarief voor werknemers van 37,3 % toe te passen, raamt de 
FOD Financiën de kostprijs voor het jaar 2021 op 14,9 miljoen euro.

Verhoogde investeringsaftrek (-101,3 miljoen euro voor investeringen in 2020 en -203 miljoen euro voor 
investeringen in 2021)

De regering voerde een tijdelijke verhoogde investeringsaftrek in van 25 % voor investeringen 
gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 202074. De aftrek moet aangevraagd worden via af-
zonderlijke formulieren bij de aangiften personenbelasting of vennootschapsbelasting. Intussen 
verlengde de regering de maatregel tot 31 december 2022 (zie verder).

De geraamde budgettaire impact voor 2021 van de investeringen gedaan in 2020 bedraagt 
-101,3 miljoen euro, waarvan -79,2 miljoen euro in de personenbelasting en -22,1 miljoen euro in 
de vennootschapsbelasting.

Uit de aangiften in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2020 en 2021 blijkt dat de 
in aanmerking komende investeringen 6.057,3 miljoen euro bedragen75. Dit stemt overeen met 
een investeringsaftrek van 1.514,3 miljoen euro. Deze aftrek beïnvloedt de ontvangsten in de 
vennootschapsbelasting alleen als de belastingplichtige voldoende belastbare basis heeft om de 
investeringsaftrek tegen af te zetten. Op basis van geactualiseerde simulaties van zijn microsimu-
latiemodel Misis, raamt de FOD Financiën de budgettaire kost van deze maatregel op -0,66 mil-
joen euro in aanslagjaar 2020 en -131,9 miljoen euro in aanslagjaar 2021. Rekening houdend met de 
voorafbetalingen en inkohieringsritmes, stemt dit overeen met een reële budgettaire impact van 
-13,9 miljoen euro in 202176.

Het Rekenhof ontving geen cijfers over de toepassing van de maatregel in de personenbelasting.

Zoals al aangegeven verlengde de regering deze maatregel intussen voor investeringen gedaan tot 
31 december 2022. Ze gaat uit van een bijkomende budgettaire impact in 2021 van -203 miljoen euro, 
waarvan het merendeel zich vertaalt in minder voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting. 

74 Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. 
75 De periode waarin de investeringen moeten gedaan worden (tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020) behoort tot aan-

slagjaar 2020 of 2021. Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten tussen maart 2020 en 30 december 2020 behoren tot 
aanslagjaar 2020; vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december 2020 behoren tot aanslagjaar 2021. 

76 Om de impact op de ontvangsten in de begroting in te schatten, wordt verondersteld dat 85 % van de impact in de ven-
nootschapsbelasting zich voordoet via verhoogde voorafbetalingen. De overige 15 % vertaalt zich in verminderde kohieren 
(70 % in het jaar zelf en 30 % in het jaar volgend op het aanslagjaar).
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De FOD Financiën zal de impact pas na afronding van de inkohiering van aanslagjaar 2022 kun-
nen opvolgen.

Coronapremie voor werknemers (149,2 miljoen euro) en voor zelfstandigen77 (-15,1 miljoen euro)

In het kader van het loonakkoord voor de periode 2021-2022 kregen werkgevers/ondernemingen 
die tijdens de COVID-19-crisis goede resultaten hebben behaald, de mogelijkheid hun werkne-
mers een coronapremie van maximaal 500 euro toe te kennen in de vorm van cheques. Deze 
premie is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. De FOD Financiën raamde de impact op -149,2 mil-
joen euro: 400 miljoen euro toegekende cheques aan een marginaal tarief van 37,3 % voor werkne-
mers. Aangezien de regering deze maatregel pas in de zomer nam, hield de begroting van 2021 nog 
geen rekening met de budgettaire impact ervan. Uit de individuele inkomstenfiches 2021 blijkt 
dat 450,15 miljoen euro aan coronapemies werden toegekend aan werknemers. Rekening houdend 
met een marginaal tarief van 37,3 %, stemt dit overeen met een budgettaire kost van 167,1 mil-
joen euro. Het Rekenhof merkt op dat dit bedrag enkel de impact op de personenbelasting betreft 
en niet de impact van deze aftrekbare uitgave voor de ondernemingen op de vennootschapsbelas-
ting, noch de verlenging van de maatregel in 2022.

Ook voor zelfstandigen werkte de regering een gelijkaardige regeling uit. Zelfstandigen die gedu-
rende minstens zes maanden een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht hebben ge-
kregen, hadden recht op een coronapremie van 598,8 euro. Deze premie wordt afzonderlijk belast 
aan 16,5 %, waardoor de zelfstandige 500 euro netto overhoudt. De FOD Financiën raamde de bud-
gettaire impact op -15,1 miljoen euro. Uit de individuele inkomstenfiches 2021 blijkt dat iets meer 
dan 102.000 zelfstandigen de premie hebben genoten voor een totaalbedrag van 61,4 miljoen euro. 
Dit stemt volgens de FOD Financiën overeen met een budgettaire kostprijs van 11,3 miljoen euro.

7.2.4 Impact van eerder besliste maatregelen

In zijn vorige Boek merkte het Rekenhof op dat de inventaris van de fiscale uitgaven van de 
FOD Financiën bij de Middelenbegroting in zijn huidige vorm ontoereikend was om het parle-
ment op voldoende expliciete wijze te informeren over de kostprijs van de fiscale maatregelen78. 
De inventaris is ongewijzigd. Het Rekenhof acht het dan ook noodzakelijk over een aantal eerdere 
maatregelen te rapporteren om de impact op de ontvangsten van de volgende jaren beter te kun-
nen inschatten.

Provisie eenheidsstatuut (-50 miljoen euro – begrotingsconclaaf van 26 juli 2018)

De invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden met ingang van 
1  januari 2014 kan voor hogere ontslagkosten zorgen. Daarom mogen werkgevers voor elke werk-
nemer die minstens vijf dienstjaren heeft na 1 januari 2014 een fiscale provisie (fiscale vrijstelling) 
aanleggen. Daardoor daalt de belastbare basis van de werkgevers. Het vrij te stellen bedrag wordt 
berekend op basis van de brutomaandbezoldiging van de werknemer en moet worden gespreid 
over vijf jaar. Sinds 2019 trekt de regering hiervoor jaarlijks tot in 2023 50 miljoen euro (jaarlijks 

77 Ingevoerd door de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie.

78 Rekenhof, 178e Boek – deel III: Algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale staat, Verslag aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2021, p. 48, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeI.pdf
http://www.rekenhof.be
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te indexeren) uit. Om binnen de enveloppe te blijven, voorziet de regelgeving79 wel in een beper-
kingsmechanisme van de in aanmerking te nemen brutomaandbezoldiging.

Uit de aangiftes van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 en het aanslagjaar 
2021 blijkt dat de ondernemingen respectievelijk 31,7 en 47,3 miljoen euro aan vrijstellingen heb-
ben opgenomen. Rekening houdend met het gewogen tarief van de vennootschapsbelasting80 kan 
dit een belastingvermindering opleveren van 8,9 en 11,5 miljoen euro. Deze cijfers zijn lager dan 
de jaarlijkse raming van 50 miljoen euro.

Vrijstelling eerste schijf van dividenden (-19 miljoen euro – begrotingsconclaaf van 28 juli 2017)

Om het spaargeld te activeren, voerde de regering vanaf het aanslagjaar 2019 een belastingvrijstel-
ling voor dividenden op aandelen in. De te veel ingehouden roerende voorheffing kan verrekend 
worden in de aangifte personenbelasting. Het vrij te stellen gedeelte bedroeg 640 euro in aanslag-
jaar 2019 en 800 euro vanaf aanslagjaar 2020. De FOD Financiën raamde in 2018 de budgettaire 
kosten voor beide aanslagjaren op respectievelijk 263,3 en 335,2 miljoen euro. Die kosten versprei-
den zich over verschillende begrotingsjaren. Voor het begrotingsjaar 2021 resulteerde dit, op basis 
van het toegepaste inkohieringsritme, in een budgettaire kost van 19 miljoen euro.

Uit de aangiftes van de personenbelasting blijkt dat deze fiscale uitgave (d.i. de minderontvangst 
voor de Schatkist) voor het aanslagjaar 2021 (54,4 miljoen euro) onder de ramingen voor de aan-
slagjaren 2019-2020 ligt, hoewel de ontvangen beurstaksen (die een indicatie geven van de beurs-
activiteit) met meer dan 80 % toenamen (447,5 miljoen euro in 2021 tegenover 246,8 miljoen euro 
in 2020). Dit komt gedeeltelijk doordat ondernemingen in 2020 ingevolge de COVID-19-crisis 
minder dividenden hadden uitgekeerd.

Het Rekenhof wijst erop dat de realisaties van deze maatregel een vertekend beeld geven en dat de 
budgettaire impact van de maatregel niet precies kan worden opgevolgd. De FOD Financiën gaat 
er immers van uit dat de werkelijke budgettaire kost hoger ligt omdat bij buitenlandse dividenden 
de vrijstelling onmiddellijk in mindering kan worden gebracht van de verplicht aan te geven bui-
tenlandse dividenden, zodat de belastingvermindering niet tot uiting komt in de aangifte. Ook de 
inventaris van de fiscale uitgaven vermeldt alleen de in de aangiftes opgenomen belastingvermin-
dering, zonder verdere toelichting.

7.3 Realisatie van de begrotingsmaatregelen met betrekking tot de uitgaven

7.3.1 Besparing op de primaire uitgaven

Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 voerde de regering een lineaire besparing door van 
2 % op de personeels- en werkingskredieten van de FOD’s, de POD’s, de administratieve diensten 
met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en de openbare instellingen. De besparingsmaatregel 
had geen betrekking op de investeringskredieten.

79 Artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB92, met betrekking tot het 
vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut.

80 Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting raamde de FOD Financiën deze op 28,16 % voor aanslagjaar 2020 en op 
24,25 % voor aanslagjaar 2021.
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De departementen die volgens het regeerakkoord het voorwerp uitmaakten van een herinves-
tering81 of die de COVID-19-crisis moesten beheren82, kregen een lineaire besparing van 0,89 % 
opgelegd.

De maatregel leidde tot een besparing van 105,3 miljoen euro bij de FOD’s/POD’s en 25,2 mil-
joen euro bij de ADBA’s en de openbare instellingen.

7.3.2 Uitvoering in 2021 van de federale investeringsplannen

Federale investeringen in het nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV)

Om in aanmerking te komen voor steun83 vanuit de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht 
(FHV), heeft België op 30 april 2021 een Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) voor België inge-
diend bij de Europese Commissie. Dit plan geeft een overzicht van de investeringen die kunnen 
worden gerealiseerd met de gevraagde subsidies en is gestructureerd rond zes strategische assen:

1. klimaat, duurzaamheid en innovatie;
2. digitale transformatie;
3. mobiliteit;
4. mens- en samenleving;
5. economie van de toekomst en productiviteit;
6. overheidsfinanciën.

De goedkeuring van het PHV door de Europese Commissie en door de Ecofin-raad maakte de weg 
vrij voor een voorfinanciering van 770 miljoen euro in augustus 2021. Volgens een verdeelsleutel 
die werd overeengekomen in het Overlegcomité (januari 2021) kwam daarvan 162,4 miljoen euro 
toe aan de federale Staat84 (zie tabel hieronder).

Voor de financiering van de federale overheidsinvesteringen uit het PHV richtte de regering bin-
nen de begroting van de FOD BOSA het organiek begrotingsfonds 06.41.1 ‘Klimaat, transitie en 
relance fonds’ op85. Voor 2021 voorzag de regering in 1.250 miljoen euro aan vastleggingskredieten 
en 210 miljoen euro aan vereffeningskredieten.

Omdat de effectieve investeringsuitgaven en de storting van de subsidies vanuit de EU niet paral-
lel verlopen, moet de federale overheid noodzakelijk voorfinancieren. Daarom kan dit fonds zowel 
voor de vastleggingen als voor de vereffeningen over een debetpositie beschikken86.

81 De FOD Justitie, de Federale Politie, de FOD Binnenlandse Zaken (uitgezonderd de organisatie-afdelingen 21-beheers-
organen, 51-instellingen en bevolking, 58-provinciale gouvernementen en 59-Raad van State), Defensie, Fedasil, het 
Centrum voor Cybersecurity, Infrabel (personeelskredieten), de biculturele instellingen en federale musea, de Regie der 
Gebouwen (dotaties voor huurgelden en belastingen).

82 De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten en Sciensano.

83 Het PHV is opgesteld op basis van de veronderstelling dat België 5,9 miljard euro aan subsidies in de periode 2021-2026 zou 
ontvangen. Omdat de heropleving van de Belgische economie in 2021 sterker was dan oorspronkelijk verwacht, werd dit 
bedrag eind juni 2022 herleid tot 4,5 miljard euro.

84 Het grootste deel komt toe aan de Vlaamse Gemeenschap (38 %), gevolgd door het Waalse Gewest (25 %) en de federale 
Staat (21 %).

85 Opgericht door de programmawet van 20 december 2020 (artikel 91).
86 In 2021 respectievelijk 1.250 miljoen euro en 200 miljoen euro. Artikel 2.06.10 van de wet van 22 december 2020 houdende 

de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021.
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Tabel 35 –  Toestand organiek fonds 06.41.1 - ‘Klimaat, transitie en relance fonds’ (in miljoen euro)

& Vastleggingskrediet Vereffeningskrediet

Beginsaldo 01/01 0 0

Ontvangsten 162,5 162,5

Administratief plafond 1.250,0 210,0

Aangewend -171,7 -107,4

Eindsaldo 31/12 -9,3 54,9

Bron: Rekenhof en FOD BOSA

De regering voorzag om in 2021 voor 432,0 miljoen euro (vastleggingskredieten) aan projecten op 
te starten. De geplande vereffeningen voor deze projecten bedroegen 212,4 miljoen euro (zie on-
derstaande tabel).

Tabel 36 –  Uitvoering in 2021 van het federale luik van het PHV (in miljoen euro)

Vastleggingen Vereffeningen

Gepland Gerealiseerd Gepland Gerealiseerd

Renovatie openbare gebouwen 10,8 0,0 2,4 0,0

Industriële waardeketen voor de 
waterstofeconomie 50,0 0,0 0,3 0,0

Off-shore energie-eiland 100,0 0,0 1,5 0,0

Cyberveilige en weerbare digitale 
samenleving 0,8 0,0 0,7 0,0

Interceptie en backup – NTSU 
(National Technical & Tactical Support 
Unit, de speciale eenheden van de 
Federale Politie)

3,1 3,1 0,0 0,0

Digitalisering openbare instellingen 
van sociale zekerheid (OISZ) 7,3 5,3 7,3 1,8

Digitalisering van de federale 
overheidsdiensten 24,5 3,3 20,3 1,1

eHealth Services and Health Data 2,9 0,0 2,6 0,0

Spoor - Toegankelijke en 
multimodale stations 34,7 27,8 34,7 27,8

Spoor - Een efficiënt netwerk 131,8 72,2 131,8 72,2

Spoor - Slimme mobiliteit 3,7 0,0 3,7 0,0

E-inclusie voor België 0,5 0,0 0,4

Nucleaire geneeskunde 35,0 35,0 1,9 4,0
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Vastleggingen Vereffeningen

Gepland Gerealiseerd Gepland Gerealiseerd

O&O - Minimalisatie van afval 
tijdens ontmanteling 25,0 25,0 1,0 0,4

Belgium Builds Back Circular 1,9 0,0 3,8 0,0

Totaal 432,0 171,7 212,4 107,3

Bron: Rekenhof

Omdat de projecten pas in het najaar 2021 zijn opgestart, werden de vastleggingskredieten slechts 
voor 39,7 % aangewend.

Het merendeel van de vereffeningen gebeurde ten gunste van de NMBS (25 miljoen euro) en 
Infrabel (75 miljoen euro).

Aanvullende programmering bij het PHV (PHV+)

Bovenop de Europese financiering trok de regering op 2 april 2021 328 miljoen euro uit voor de 
uitvoering in de komende jaren van enkele investeringsprojecten. De gekozen projecten betreffen 
de bouw van twee nieuwe militaire kwartieren (100 miljoen euro), de aanschaf van scanners voor 
de douanediensten (58 miljoen euro) en de renovatie van gebouwen door de Regie der Gebouwen 
(170 miljoen euro).

7.3.3 Gebruik van de interdepartementale provisies - Onderbenutting van de vereffeningskre-
dieten

De provisie ‘Nieuw beleid’ (350 miljoen euro) en de COVID-19-provisie (1.631,6 miljoen euro) wer-
den respectievelijk voor 338,7 miljoen euro en 1.262,8 miljoen euro aangewend. Het gebruik in 
2021 van de interdepartementale provisies en de onderbenutting van de vereffeningskredieten ko-
men aan bod in deel I van het 179e Boek87. Wat de aanwending van de COVID-19-provisie betreft, 
verwijst het Rekenhof bijkomend naar punt 5 van dit hoofdstuk.

8 Evolutie van de federale staatsschuld 2017-2021

8.1 Inleiding

De hoogte van de schuld kan op verschillende wijzen worden berekend, afhankelijk van de defi-
niëring die wordt gebruikt.

Er kunnen drie begrippen worden onderscheiden:
• de federale staatsschuld;
• de geconsolideerde schuld van de federale overheid;
• de bruto geconsolideerde schuld van de overheid als geheel (hierna: ‘schuld Maastricht’).

87 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Volume I – Commentaar, 
Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2022, p. 111-113, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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Federale staatsschuld

De federale staatsschuld (of de brutostaatsschuld) is het bruto uitstaande bedrag van de federale 
staatsschuld. Het betreft hier alle schulden die de federale Staat (federale Schatkist) heeft uitge-
geven of overgenomen.

Eind 2021 bedroeg deze schuld 453.253,3 miljoen euro. De componenten ervan worden hierna 
toegelicht.

Geconsolideerde schuld van de federale overheid

De federale overheid omvat meer diensten dan de federale Staat. De schuld van de federale over-
heid beslaat dus een ruimere perimeter dan de federale staatsschuld. In tegenstelling tot deze 
laatste, is de schuld van de federale overheid geconsolideerd en omvat ze een reeks indirecte en 
toegerekende schulden. Dat zijn schulden die niet rechtstreeks door de federale Staat zijn uitge-
geven of overgenomen, maar waarvan de verplichtingen mee worden opgenomen in de schuld van 
de federale overheid.

Eind 2021 bedroeg deze schuld 459.161 miljoen euro.

Schuld Maastricht

De ‘schuld Maastricht’ is de schuld van de overheid als geheel. Om deze schuld te bepalen wor-
den de schulden van alle subsectoren (federale overheid, gemeenschappen en gewesten, lokale 
overheden en sociale zekerheid) geconsolideerd. De schuld van de subsectoren van de overheid 
wordt verminderd met de schulden waarvan de corresponderende financiële activa door de over-
heid zelf worden aangehouden, of anders gezegd met de schulden tussen de overheidsdiensten 
onderling. Dat gebeurt zowel tussen de subsectoren (intersectoraal) als binnen elke subsector 
(intrasectoraal).

De schuld Maastricht bedroeg eind 2021 548.488 miljoen euro. Deze schuld werd meer in detail 
besproken in punt 2 van hoofdstuk 1.
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8.2 Evolutie van de federale staatsschuld

De federale staatsschuld bedroeg op 31 december 2021 453.253,3 miljoen euro. Tegenover 2017 is 
dit een stijging met 67.338,8 miljoen euro (of 17,4 %), voornamelijk als gevolg van de toename in 
2020 (+30.912,6 miljoen euro) en 2021 (+28.490,4 miljoen euro). Zoals verder wordt besproken, is 
dat een gevolg van de COVID-19-crisis.

Grafiek 13 –  Federale staatsschuld  in een meerjarenperspectief (in miljoen euro)

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste factoren die aan de basis liggen van 
de evolutie van de federale staatsschuld over de periode 2017-2021 en die vervolgens één voor één 
nader worden toegelicht.
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Tabel 37 –  Evolutie 2017-2021 van de federale staatsschuld (in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Federale staatsschuld  
jaar X-1 405.178,7 385.914,5 389.083,9 393.850,3 424.762,9

netto te financieren saldo 
(tekort) 4.220,5 3.969,0 7.427,6 32.695,4 22.475,6

Beheersverrichtingen  
(af- of toename) -82,5 -836,9 -2.642,0 -1.760,3 +5.395,6

Wisselkoersverschillen -106,2 42,6 -5,2 0 0

Schuld van entiteiten ten laste 
van de Staat (af- of toename) -18,7 -20,1 -16,9 -16,6 +583,4

Overname van schulden en activa -23.294,1 0 0 0 0

Diversen 16,8 14,8 2,9 -5,9 +35,8

Federale staatsschuld  
jaar X 385.914,5 389.083,9 393.850,3 424.762,9 453.253,3

Jaarlijkse af- of toename van 
de federale staatsschuld -19.264,5 +3.169,4 +4.766,4 +30.912,6 +28.490,4

Jaarlijkse af- of toename in  % -4,8 +0,8 +1,2 +7,8 +6,7

Toename 2017-2021 +67.338,5 
(17,4 %)

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
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8.2.1 Netto te financieren saldo

Het netto te financieren saldo bestaat uit het saldo van de begrotingsverrichtingen op kasbasis88 
en het saldo van de Schatkistverrichtingen89.

Tabel 38 - Evolutie 2017-2021 van het netto te financieren saldo (in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Saldo van de 
begrotingsverrichtingen op 
kasbasis

-1.353,3 -1.179,8 -6.718,3 -32.479,6 -21.700,6

Totale kasmiddelen 60.349,7 59.935,9 56.610,4 46.011,2 54.044,3

Totaal kasuitgaven 61.703,0 61.115,7 63.328,7 78.490,8 75.744,9

Saldo van de 
Schatkistverrichtingen -2.867,2 -2.789,2 -709,3 -215,8 -775,0

Netto te financieren saldo -4.220,5 -3.969,0 -7.427,6 -32.695,4 -22.475,0

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Door de teruglopende ontvangsten en de stijging van de uitgaven ingevolge de COVID-19-crisis, 
was er in de jaren 2020 en 2021 een stijging van het netto te financieren saldo.

De evolutie van de kasontvangsten werd meer in detail besproken in punt 3.2 van van dit 
hoofdstuk 290. De evolutie van de uitgaven91 werd besproken in punt 4.

88 In tegenstelling tot het begrotingssaldo vermeld in punt 1 van hoofdstuk 1, dat steunt op het concept ‘vastgesteld recht’, 
wordt het begrotingssaldo (begrotingsontvangsten - begrotingsuitgaven) in het netto te financieren saldo op zuivere kas-
basis berekend. 

89 Schatkistverrichtingen zijn verrichtingen die financiële stromen teweegbrengen die niet in de begroting worden opgeno-
men. Het zijn voornamelijk:
• derdengeldenverrichtingen, met name verrichtingen met fondsen die de Schatkist int en doorstort aan andere over-

heden, zoals de overdrachten naar de gemeenschappen en de gewesten, de (alternatieve) financiering van de sociale 
zekerheid, de opcentiemen ten voordele van de provincies en de gemeenten en sommige verrichtingen met de Europese 
Unie;

• uitgiftepremies, met name het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven leningen;
• kasverrichtingen, onder meer de schommeling van de kasgelden van de verschillende rekenplichtigen met rekeningen 

bij bpost.
90 De kasontvangsten in tabel 38 wijken licht af van de kasontvangsten zoals besproken in punt 3.2 van dit hoofdstuk 2. De 

reden hiervoor is dat de kasontvangsten in de tabel steunen op de overzichten van de maandelijkse schatkisttoestand zoals 
opgemaakt door de Algemene Administratie van de Thesaurie, terwijl de bespreking in punt 3.2 steunt op de gegevens 
uit de algemene rekening (uitvoeringsrekening van de begroting – SAP FEDCOM). Daarnaast is er een tijdsverschil in de 
opmaak van de overzichten. Voor 2021 bespreekt punt 1 van hoofdstuk 3 in het 179e Boek – Deel I de verschillen meer in 
detail (zie Rekenhof, 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve 
diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen, Volume 
I – Commentaar, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2022, p. 100, www.rekenhof.be).

91 De bespreking van het meerjarenoverzicht van de uitgaven in punt 4 van dit hoofdstuk 2 steunt op gegevens uit de uitvoe-
ringsrekening van de begroting en dus op het principe van het vastgesteld recht i.p.v. de kasuitgaven. Niettemin zijn de 
verklaringen voor de evolutie van de uitgaven in grote mate dezelfde.

https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed.pdf
http://www.rekenhof.be
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8.2.2 Beheersverrichtingen

De beheersverrichtingen omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt en aanverwante ver-
richtingen zoals plaatsingen bij de Nationale Bank, evenals de aankopen van effecten die in por-
tefeuille worden gehouden. De jaarlijkse af- of toename van deze verrichtingen beïnvloedt mee de 
evolutie van de brutostaatsschuld maar deze verrichtingen tellen niet mee in het begrotingssaldo.

Tabel 39 –  Evolutie 2017-2021 van de beheersverrichtingen (in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Beheersverrichtingen jaar x-1 10.671,2 10.588,7 9.751,8 7.109,8 5.349,5

Saldo van de positieve en 
negatieve bewegingen -82,5 -836,9 -2.642,8 -1.760,3 5.395,6

Beheersverrichtingen jaar x 10.588,7 9.571,8 7.109,8 5.349,5 10.745,1

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

8.2.3 Wisselkoersverschillen

De wisselkoersverschillen hebben slechts een beperkte invloed op de evolutie van de brutostaats-
schuld. In 2020 en 2021 werden geen ongedekte schulden in buitenlandse deviezen afgelost.

8.2.4 Overname van schulden en activa

Door de afschaffing op 1 januari 2017 van het Zilverfonds en het wegvallen van de Schatkistbons 
die de schuld van de federale Schatkist aan het Zilverfonds vertegenwoordigden, daalde de fede-
rale staatsschuld begin 2017 met 22.270,3 miljoen euro. De geconsolideerde schuld van de federale 
overheid wijzigde echter niet (zie punt 2 van hoofdstuk 1). De vordering van het Zilverfonds op de 
federale Schatkist die met de Schatkistbons samenhing, viel immers ook weg als consoliderend 
element bij de berekening van die schuld.

Op 1 januari 2017 werd ook het Rentenfonds opgeheven. De Schatkist nam de schuldeffectenpor-
tefeuille van het fonds over. Daardoor daalde de federale staatsschuld met 94,3 miljoen euro. Ook 
deze overname wijzigde niets aan de geconsolideerde schuld van de federale overheid. Voorts 
zorgde een correctie voor de beleggingen van overheidsinstellingen bij de Schatkist toen voor een 
daling van de federale staatsschuld met 929,4 miljoen euro.

Door de overname van al deze ‘schulden en activa’ daalde de federale staatsschuld in totaal met 
23.294,1 miljoen euro.

8.2.5 Schuld van entiteiten waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten

De Staat komt tegemoet in de financiële lasten van de schuld van sommige entiteiten (de vroe-
gere gedebudgetteerde schuld). Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen of 
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overheidsbedrijven92 waarvoor de Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbeta-
lingen van het kapitaal op zich te nemen. De jaarlijkse af- of toename van deze verrichtingen be-
invloedt de evolutie van de brutostaatsschuld.

In de periode 2017-2020 nam deze schuld jaarlijks met ongeveer eenzelfde bedrag af. In 2021 wer-
den de schulden van Infrabel en NMBS, die voorheen via de begroting van de FOD Mobiliteit en 
Verkeer ten laste waren van de Staat, in de federale staatsschuld opgenomen. Hierdoor steeg deze 
schuld in 2021 met 583,46 miljoen euro.

8.2.6 Diversen

De post ‘diversen’ bestaat uit de aflossingen van ontvangen premies bij off-market swaps93 in ver-
band met sommige Euro Medium Term Notes (EMTN) en wijzigingen van de hoofdsom van geïn-
dexeerde, inflatiegerelateerde leningen. Deze verrichtingen behoren tot het beheer van de schuld 
en ze worden niet verrekend in het begrotingssaldo.

8.3 Intrestlasten op de federale staatsschuld

De intrestlasten van de federale staatsschuld (de gelopen intresten)94 bedroegen in 2021 7.305,4 mil-
joen euro. Tegenover 2020 (7.944,4 miljoen euro) daalden de intrestlasten met 636,9 miljoen euro 
en tegenover 2017 met 2.109,6 miljoen euro. Die daling was het gevolg van de aanhoudend lage 
intrestvoeten en zelfs negatieve intrestvoeten in 2021 en voorgaande jaren, vooral voortvloeiend 
uit het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De dalende intrestvoeten en de stijgende uitgaven, vooral als gevolg van de COVID-19-crisis, leid-
den er ook toe dat het aandeel van de intrestlasten in de totale uitgaven daalde.

Tabel 40 –  Intrestlasten 2017-2021 (in miljoen euro)

2017 2018 2019 2020 2021

Budgettaire intrestlasten 9.415,0 8711,9 8.415 7.944,4 7.305,4

Totale uitgaven 62.521,9 63.010,1 65.329,3 81.703,3 79.223,1

Aandeel intrestlasten 15,1 % 13,8 % 12,9 % 9,7 % 9,2 %

Bron: FOD Financiën

92 In 2021 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der Gebouwen, een reeks leningen van lokale besturen 
voor openbare werken en volksgezondheid, leningen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en lenin-
gen van Infrabel en NMBS.

93 Een off-market swap is een swap waarvan de marktwaarde bij de inwerkingtreding verschillend is van nul. De swap geeft 
op dat ogenblik eveneens aanleiding tot de kasontvangst of de kasuitgave van een up-frontpremie die vaak met de markt-
waarde van de swap overeenstemt. Een door de Schatkist ontvangen up-frontpremie wordt als lening in de officiële schuld 
geregistreerd, terwijl een door de Schatkist betaalde premie wordt beschouwd als een financieel actief. Deze lening of dit 
financieel actief wordt afgelost door middel van annuïteiten gedurende de looptijd van de onderliggende swap.

94 Dit zijn voornamelijk intrestlasten op de schuld van de federale Schatkist, d.w.z. de intrestlasten waarvan sprake is in sectie 
51 van de Algemene Uitgavenbegroting. Daarnaast houdt dit bedrag ook rekening met de intrestlasten op de schuld bij 
sectie 18 (vergoeding aan bpost voor verrichtingen aan andere rekenplichtigen en rente op borgtochten en consignatie) en 
sectie 33 (terugbetaling lening – deel intresten NMBS en terugbetaling lening – deel intresten Infrabel).



UITVOErIng Van DE BEgrOTIng 2021 Van HET algEMEEn BESTUUr / 79

Op 31 december 2021 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële kost95 van 
de uitstaande instrumenten van de federale staatsschuld 1,43 %, d.i. een daling met 0,23 procent-
punt tegenover 31 december 2020 (1,66 %). Tegenover 2017 bedroeg de daling 0,87 procentpunt.

Tabel 41 –  Impliciete rente 2017-2021 (in %)

2017 2018 2019 2020 2021

Impliciete rente 2,3 2,17 2 1,66 1,43

Bron: Federaal Agentschap van de Schuld

8.4 Saldo van de verrichtingen van de federale staatsschuld

De verrichtingen van de federale staatsschuld hebben, naast de uitgifte (ontvangst) en terugkoop 
(uitgave) van effecten96, ook betrekking op de aan- en ontmunting (ontvangst/uitgave)97 en de 
terugbetaling van leningen (lange en middellange termijn – uitgave) die op vervaldag komen en 
die veelal gefinancierd worden met nieuwe leningen (ontvangst)98. Het gaat hier niet om schuld-
afbouw, maar om schuldbeheer. Deze verrichtingen worden in de middelen- en uitgavenbegroting 
met een ESR-code 9 opgenomen99 en tellen niet mee in het begrotingssaldo.

De hoge behoeften inzake netto te financieren saldo in 2020 en 2021 verklaren de toename van de 
ontvangsten uit leningen (nieuwe leningen).

De afname van de uitgaven in 2021 en 2022 is vooral het gevolg van het feit dat er in die jaren 
telkens slechts één OLO op vervaldag kwam (respectievelijk voor nominaal 19.486 en 16.945 mil-
joen euro). In 2017 en 2018 kwamen drie OLO’s op vervaldag (respectievelijk 25.818 en 32.848 mil-
joen euro) en in 2019 twee (24.899 miljoen euro in totaal). Bovendien lagen de terugkoop van 
effecten (buybacks) in 2020 en 2021 gevoelig lager (respectievelijk 1.643 en 2.657,5 miljoen euro) 
dan in 2017, 2018 en 2019 (respectievelijk 8.191,7, 5.680,50 en 5.938,00 miljoen euro). In 2022, 
2023 en 2024 vervallen er opnieuw twee OLO’s per jaar (nominaal voor respectievelijk 30.330, 
23.154 en 28.760 miljoen euro). De jaarlijkse schommelingen in de uitgaven zijn dus vooral het 
gevolg van de vervaldagenkalender van de OLO’s.

95 Het gaat om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 december 2021 uitstaande schuldinstrumenten in 
euro.

96 De aflossing van teruggekochte effecten en de terugkoop van effecten bedroegen in 2021 respectievelijk 1.751,0 mil-
joen euro en 2.657,5 miljoen euro. 

97 Aanmuntingen en ontmuntingen zijn ontvangsten van of terugstortingen aan de Nationale Bank van de tegenwaarde van 
het in omloop brengen of het uit omloop nemen van muntstukken. De ontvangsten (aanmuntingen) hebben een ESR-code 
97 en de uitgaven (ontmuntingen) een ESR-code 92. Deze verrichtingen vallen buiten het beheer van het Agentschap van 
de Schuld. Tot en met 2018 werden ze beheerd door de Koninklijke Munt van België. In 2018 werd deze instelling ontbon-
den. Vanaf 2019 zijn de verrichtingen opgenomen in de middelen- en uitgavenbegroting van de FOD Financiën.

98 In 2021 bedroeg de ontvangst van nieuwe leningen 43.575,4 miljoen euro en de terugbetaling 17.340,8 miljoen euro (inclu-
sief de aflossing van de schuld van de nMBS en Infrabel (FOD Mobiliteit – sectie 33)).

99 De aan- en verkoop van effecten hebben een ESr-code 8, maar behoren tot het beheer van de schuld en worden daarom 
evenmin in het begrotingssaldo in rekening gebracht.
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Tabel 42 –  Saldo van de verrichtingen van de federale staatsschuld 2017-2021 (in miljoen euro)*

2017 2018 2019 2020 2021

Ontvangsten uit leningen 45.440,9 40.077,5 36.862,7 51.341,1 45.353,0

Uitgaven i.v.m. het beheer van de 
schuld 41.980,9 35.632,5 33.890,5 22.759,6 19.999,0

Saldo 3.460,0 4.445,0 2.972,2 28.581,6 25.355,0

(*) De cijfergegevens in de tabel bevatten niet enkel de schuldverrichtingen van de federale Schatkist (d.w.z. de schuldverrich-
tingen waarvan sprake is in sectie 51 van de algemene Uitgavenbegroting), maar ook de aflossingen van de schuld van de nMBS 
en Infrabel (in 2021 respectievelijk 27 en 6,4 miljoen euro) en vanaf 2019 ook de aan- en ontmuntingen (in 2021 respectievelijk 
27,5 miljoen euro en 0,7 miljoen euro).

Bron: Rekenhof – Tabellen bij de Algemene Rekeningen van het algemeen bestuur van de federale Staat (Boeken 
van het Rekenhof)100

8.5 Aandeel van de federale staatsschuld in de schuld Maastricht

Om het aandeel van de federale staatsschuld in de schuld Maastricht te berekenen, moeten eerst 
een aantal technische correcties gebeuren, die worden opgenomen in de volgende tabel.

Tabel 43 –  Aandeel van de federale staatsschuld in de schuld Maastricht in 2021 (in miljoen euro)

2021

Federale staatsschuld 453.253,3

Schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten -776,5

Door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld 452.476,8

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde en andere 
correcties -156,3

Beheersverrichtingen van de Schatkist en overheidseffecten in portefeuille -4.768,1

Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector -2.196,1

Aandeel van de federale staatsschuld in de schuld Maastricht 445.356,3

Schuld Maastricht 548.488,0

Bron: FOD Financiën

100 Het betreft:
• 2017: 175e Boek van het Rekenhof, Volume II – Algemeen Bestuur – Tabellen, Brussel, oktober 2018, Tabel B.1, 

www.rekenhof.be;
• 2018: 176e Boek – Deel III: Algemene Rekeningen van het algemeen bestuur van de federale Staat - Volume II - Tabellen, 

Brussel, oktober 2019, Tabel B.1, www.rekenhof.be;
• 2019: 177e Boek – Deel III: Algemene Rekeningen van het algemeen bestuur van de federale Staat - Volume II - Tabellen, 

Brussel, oktober 2020, Tabel B.1, www.rekenhof.be;
• 2020: 178e Boek – Deel III: Algemene Rekeningen van het algemeen bestuur van de federale Staat - Volume II - Tabellen, 

Brussel, oktober 2021, Tabel B.1, www.rekenhof.be;
• 2021: 179e Boek – Deel I Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten 

met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen - Volume II – 
Tabellen, Brussel, juli 2022, Tabel B.1, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/175e_b_opm_fed_Volume2.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/176e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeII.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/177e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeII.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/178e_b_opm_fed_DeelIII_VolumeII.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed_VolumeII.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed_VolumeII.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/179e_b_opm_fed_VolumeII.pdf


UITVOErIng Van DE BEgrOTIng 2021 Van HET algEMEEn BESTUUr / 81

Het aandeel van federale staatsschuld in de schuld Maastricht bedroeg in 2021 445.356,3 mil-
joen euro of 81,2 %.

8.6 Aandeel van de geconsolideerde schuld van de federale overheid  
in de schuld Maastricht

Het aandeel van geconsolideerde schuld van de federale overheid in de schuld Maastricht bedroeg 
in 2021 459.161 miljoen euro (of 83,7 % van 548.488 miljoen euro, zie ook punt 2 van hoofdstuk 1). 
Dat is 13.804,7 miljoen euro meer dan het aandeel van de federale staatsschuld (zie tabel 43).

De volgende twee factoren verklaren in hoofdzaak dit verschil. Enerzijds wordt een reeks compo-
nenten van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector ‘federale overheid’101 niet meege-
rekend bij de berekening van de schuld Maastricht. Het betreft bijvoorbeeld de beleggingen van 
sommige instellingen van openbaar nut of parastatale instellingen. Anderzijds wordt een reeks 
verplichtingen van de federale overheid die niet zijn uitgegeven of overgenomen door de federale 
Schatkist, wel tot de geconsolideerde schuld van de federale overheid gerekend. Deze verplichtin-
gen, die als indirecte schuld van de federale overheid moeten worden beschouwd, omvatten onder 
meer de toegerekende schuld ingevolge de Belgische participatie aan het wederzijdse bijstands-
mechanisme van de EFSF102 (6.504,3 miljoen euro), de toegerekende schulden van de Deposito- en 
Consignatiekas en van het Muntfonds103 (5.672 miljoen euro), evenals de toegerekende schulden 
van de spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel104 (818,9 miljoen euro) en van de vervoersmaat-
schappij NMBS (572,1 miljoen euro).

101 De intrasectorale consolidatie voor de federale overheid is de compensatie van schulden en overeenkomstige schuldvorde-
ringen tussen de verschillende deelcomponenten van de federale overheid. 

102 Het tijdelijke Europese noodfonds dat in het leven werd geroepen om de crisis in de eurozone te bezweren. 
103 Het Muntfonds werd in 2018 afgeschaft met toepassing van artikel 5 van de wet van 31 juli 2017 houdende financiële en fis-

cale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten. De vroegere schulden van dit fonds worden 
nog altijd toegerekend aan de schuld van de federale overheid. De benaming Belgisch Muntfonds wordt bovendien nog 
steeds gebruikt in de recentste EDP-tabellen van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) of de NBB. 

104 Omdat spoorweginfrastructuurbeheerder Infrabel niet langer aan de criteria beantwoordde om als marktproducent 
te worden gecatalogeerd, rekende het INR, op aandringen van Eurostat, Infrabel sinds 2018 tot de overheidsperimeter. 
Hierdoor is de schuld van Infrabel met terugwerkende kracht aan de overheidsschuld toegevoegd.
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Grafiek 14 –  Aandeel van de verschillende overheden in de schuld Maastricht (548.703 miljoen euro)

(*) Zie tabel 3 van punt 2 van hoofdstuk 1.

Bron: Rekenhof

8.7	 Tussenkomsten	van	de	Staat	in	het	kader	van	de	financiële	stabiliteit

Uit de steunmaatregelen die zijn genomen in het kader van de financiële crisis van 2008 en ter 
ondersteuning van de financiële stabiliteit van de eurozone vloeien financiële stromen voort die 
de Staat ontvangt en betaalt.

8.7.1 Financiële crisis en redding van de banken

De volgende tabel schetst voor de periode 2008-2021 de gecumuleerde kasinkomsten en -uitgaven, 
tegen lopende prijzen, die voortvloeiden uit de maatregelen in het kader van de financiële crisis 
en om de banken te redden.
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Tabel 44 –  Samenvatting op 31 december 2021 van de steunmaatregelen in het kader van de financiële 
crisis, tegen lopende prijzen (in miljoen euro)

Periode Instelling Uitgaande 
kasstromen

Inkomende 
kasstromen Saldo

Participaties -18.594,8 5.937,1 -12.657,7

2008-2017 Fortis en BNP Paribas -9.400,0 5.196,7 -4.203,3

2008-2012 Dexia -3.915,0  -3.915,0

2011-2019 Ethias (Vitrufin) -500,0 0,4 -499,6

2008-2021 Royal Park Investments (RPI) -740,0 739,9 -0,1

2011 Belfius -4.000,0  -4.000,0

2008-2021
Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij 
(FPIM) - expertisekosten

-39,8  -39,8

Dividenden 0,0 4.512,0 4.512,0

2010-2021 BNP Paribas Fortis, BNP Paribas 2.836,0 2.836,0

2021 Ethias 32,6 32,6

2013-2021 Royal Park Investments (RPI) 360,5 360,5

2016-2021 Belfius 1.282,9 1.282,9

Leningen aan financiële instellingen -8.743,3 9.792,3 1.049,0

2008-2009 Royal Park Investments (RPI) -5.001,7 4.657,6 -344,1

2008-2013 KBC -3.500,0 4.866,0 1.366,0

2009-2021
Toekenning van een lening 
aan het Groothertogdom 
luxemburg - Kaupthing-dossier

-160,0 147,1 -12,9

2012-2019 Vitrufin -81,6 121,6 40,0

Waarborgen -81,1 10.752,9 10.671,8

2008-2021 Garantiefonds voor Financiële 
Diensten -68,4 6.304,4 6.236,0

2012-2021 Belgisch Resolutiefonds 0,0 687,6 687,6

2008-2021 Waarborgregeling -12,8 3.761,0 3.748,2

Totale kasstromen -27.419,2 30.994,4 3.575,1

Bronnen: FPIM, FOD Financiën, Federaal Agentschap van de Schuld en Rekenhof
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De specifieke evolutie in 2021 was de volgende:

Tabel 45 − Steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis, stromen 2021 (in miljoen euro)

Uitgaande 
kasstromen

Inkomende 
kasstromen Saldo

Participaties 3,6 1,7 -1,9

Royal Park Investments (RPI) 1,7 1,7

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 
(FPIM) - expertisekosten 3,6  3,6

Dividenden 0,0 479,3 479,3

BNP Paribas 247,2 247,2

Belfius 198,2 198,2

Royal Park Investments (RPI) 1,3 1,3

Ethias 32,6 32,6

Leningen aan financiële instellingen 0,0 0,4 0,4

Toekenning van een lening aan het Groothertogdom 
luxemburg - Kaupthingdossier 0,4 0,4

Waarborgen 1,8 459,4 457,6

Garantiefonds voor Financiële Diensten 445,5 445,5

Belgisch Resolutiefonds 0,2 0,2

Waarborgregeling (Dexia) 1,8 13,7 11,9

Totale kasstromen  5,4 940,8 935,4

Bronnen: FPIM, FOD Financiën, Federaal Agentschap van de Schuld en Rekenhof

De uitgaande kasstromen zijn in 2021 (net als de voorgaande jaren) beperkt gebleven terwijl de 
Staat ontvangsten heeft genoten die aanleunden bij het miljard euro, voornamelijk omdat de divi-
denden en waarborgpremies hoger lagen dan het jaar voordien.

De Staat is door de financiële crisis van 2008 via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 
(FPIM) aandeelhouder geworden van verscheidene financiële instellingen. Sindsdien zijn op die 
participaties diverse verrichtingen uitgevoerd. In 2021 werden de eigen middelen van Royal Park 
Investments (RPI) teruggebracht tot het wettelijke minimum105, wat voor de Staat een ontvangst 
opleverde van 1,7 miljoen euro.

De dividenden van de financiële instellingen worden via de FPIM aan de Schatkist gestort. Ingevolge 
de COVID-19-crisis had de Europese Centrale Bank (ECB) de banken aanbevolen in 2020 geen 
dividenden te storten. Begin 2021 besliste ze, nadat ze had toegestaan dat onder bepaalde voor-
waarden dividenden worden gestort, haar aanbeveling niet meer te verlengen na september 2021.  
BNP Paribas (BNPP) en Belfius hebben daardoor een minimaal dividend gestort in het eerste 

105 Het kapitaal van Royal Park Investments werd teruggebracht tot het wettelijke minimum van 61.500 euro, wat doet ver-
moeden dat de activiteiten nagenoeg afgehandeld zijn.
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semester en vervolgens een bijkomend dividend op het einde van het jaar. Voor het eerst sinds de 
financiële crisis ontving de Staat ook een dividend van Ethias.

De ministerraad keurde op 18 december 2021 twee koninklijke besluiten goed over de protocol-
len om de participaties van BNPP en Ethias in 2022 binnen de FPIM te centraliseren106. Volgens 
die koninklijke besluiten zullen de dividenden van die financiële instellingen in principe worden 
gebruikt om de verrichtingen van de FPIM te financieren, hoewel een storting aan de Schatkist 
mogelijk blijft op instructie van de regering.

Het Garantiefonds voor financiële diensten waarborgt de bankdeposito’s en de verzekeringscon-
tracten van tak 21 tegen faillissement tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per instel-
ling. Het fonds wordt gefinancierd met ledenbijdragen die aan de Schatkist worden gestort. De 
tussenkomsten van het fonds zijn rechtstreeks ten laste van de Staat. De bijdragen beliepen in 
2021 445,5 miljoen euro en er was geen enkele tussenkomst nodig.

Dexia geniet ook een staatswaarborg107. België, Frankrijk en Luxemburg verleenden tot 31 decem-
ber 2021 een waarborg van maximaal 85 miljard euro aan de Dexia-groep108 en daarvan is maximaal 
43,7 miljard euro voor rekening van België, tegenover een vergoeding van 0,05 % (13,7 miljoen euro 
in 2021). Het effectief door België gedekte bedrag varieert van dag tot dag en beliep 24,7 mil-
jard euro op 31 december 2021. De indicatoren van de Thesaurie (FOD Financiën) signaleren geen 
risico op herkapitalisatie noch een risico dat een beroep zou worden gedaan op de waarborg.

Het saldo ten gunste van de Staat van de stromen die rechtstreeks verband houden met de maat-
regelen ten voordele van de banken was eind 2021 3,6 miljard euro (tegen lopende prijzen). Dat 
cijfer houdt echter geen rekening met de financieringskosten van die operaties109. Het Federaal 
Agentschap van de Schuld schat de gecumuleerde kosten op 31 december 2021 op 2,2 miljard euro. 
De laatste jaren dalen de kosten omdat de ontvangsten hoger zijn dan de uitgaven.

8.7.2 Stabilisering van de eurozone

De volgende tabel vat voor 2010-2021 de inkomsten en uitgaven samen (tegen lopende prijzen) die 
voortvloeien uit de maatregelen om de eurozone te stabiliseren.

106 Koninklijke besluiten van 19 januari 2022 houdende beëindiging van de gedelegeerde opdracht toevertrouwd aan de 
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij door het koninklijk besluit van 12 november 2008 waarbij aan de 
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, 
van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke 
investeringsmaatschappijen.

107 De koning kan op grond van de wet van 22 februari 1998 een staatswaarborg verlenen om de verbintenissen te dekken die 
sommige financiële instellingen zijn aangegaan of om vorderingen te dekken die zij bezitten.

108 De wet van 27 juni 2021 verlengde de waarborg opnieuw met tien jaar (2022-2031). Het nieuwe maximumwaarborgbedrag 
wordt verminderd tot 75 miljard euro (waarvan 53 % voor België en 47 % voor Frankrijk). De vergoeding blijft 5 basispunten 
per jaar op de gewaarborgde uitstaande bedragen, op maandbasis te betalen, en wordt verhoogd met een voorwaardelijk 
uitgesteld commissieloon dat onder bepaalde voorwaarden moet worden betaald als de groep wordt vereffend. 

109 Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met andere economische effecten van de financiële crisis, zoals de fiscale 
minderontvangsten of het effect op de rentevoeten.
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Tabel 46 –  Overzicht op 31 december 2021 van de steunmaatregelen om de financiële stabiliteit in de euro-
zone te ondersteunen, tegen lopende prijzen (in miljoen euro)

Periode Programma Uitgaande 
kasstromen

Inkomende 
kasstromen Saldo 

2010-2021 Greek Loan Facility -1.945,2 256,4 -1.688,8

2010-2011 Europees Financieel Stabiliteitsfonds 
(EFSF) -1,0 -1,0

2012-2020 Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) -2.781,7 6,5 -2.775,2

2012-2021 Andere steunmaatregelen voor 
Griekenland -343,9  -343,9

Totale kasstromen -5.071,8 262,8 -4.808,9

Bronnen: FOD Financiën, ESM, Federaal Agentschap van de Schuld en Rekenhof

In 2021 heeft Griekenland 75,8 miljoen euro aan de Schatkist gestort in het kader van de Greek 
Loan Facility als terugbetaling van kapitaal. In principe betaalt Griekenland ook intresten maar 
omdat de referentierentevoet negatief is geworden, is de effectieve rentevoet zoals overeengeko-
men op nul gebracht.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een internationale publiekrechtelijke organisatie 
die de opdrachten van het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) heeft overgenomen en 
die door haar leden wordt gefinancierd in de vorm van gestort kapitaal (80,5 miljard euro, België: 
2,8 miljard euro) en via de uitgifte van effecten (in totaal 116,9 miljard euro eind 2021). Het ESM 
was in 2021 beschikbaar om de lidstaten een kredietlijn te verlenen voor de financiering van de 
COVID-19-crisis. De kredietlijn zou 2 % van hun bbp van 2019110 bedragen, maar geen enkele lid-
staat heeft er gebruik van gemaakt.

Een andere maatregel ten gunste van Griekenland omvat de overdracht van de ontvangsten uit 
effecten van de Griekse overheidsschuld die de centrale banken aankochten in het kader van het 
Securities Market Program (SMP) van de Europese Centrale Bank ofwel voor eigen rekening in het 
kader van het Agreement on Net Financial Assets (ANFA). België betaalde in 2021 22,5 miljoen euro 
voor die twee programma’s. De betalingen in het kader van het ANFA stopten in 2021 en bedroe-
gen in totaal 100,4 miljoen euro. In het kader van het SMP is nog een laatste betaling gepland in 
2022.

Voor de maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te ondersteunen, overstijgen de uitgaande 
kasstromen momenteel ruimschoots de inkomende kasstromen (-4,8 miljard euro). Het Federaal 
Agentschap van de Schuld schat de gecumuleerde financieringskosten van die maatregelen even-
eens op 1,2 miljard euro eind 2021.

110 Eurogroep, Report on the comprehensive economic policy response tot he covid-19-pandemic, persbericht, Brussel, 
9 april 2020, punt 16 Safety nets in the EU and EA, www.consilium.europa.eu.

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/nl/
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