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Inleiding
In overeenstemming met artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in het raam van zijn
informatieopdracht inzake begrotingsaangelegenheden, bezorgt het Rekenhof de Kamer van
Volksvertegenwoordigers zijn commentaar en opmerkingen waartoe het onderzoek van de
ontwerpen van aanpassingen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021 aanleiding
geeft1.
De Algemene Toelichting, de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting werden
op 30 april 2021 ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

1

Parl. St. Kamer, 30 april 2021, DOC 55 1919/001 (Algemene Toelichting), Parl. St. Kamer, 30 april 2021,
DOC 55 1920/001 (middelenbegroting), Parl. St. Kamer, 30 april 2021, DOC 55 1921/001 (algemene
uitgavenbegroting).
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DEEL I

Algemene Toelichting
1

Schematische voorstelling
ENTITEIT I

FEDERALE OVERHEID

Totale ontvangsten

118.687

Fiscale ontvangsten

114.323

Niet fiscale ontvangsten

4.364

- Afdrachten

70.128

Naar de sociale zekerheid
Naar Entiteit II
Naar EU
Andere

(1)

Uitgaven

81.178

Dotaties aan de sociale zekerheid
Dotaties aan gewesten en gemeenschappen
Dotaties lokale overheden
Bni-dotatie aan de EU
Eigen uitgaven federale overheid
Rijksschuld

= Nettobegrotingssaldo

3.314

-29.305

Vorderingensaldo Entiteit I
Federale overheid
Sociale zekerheid
Onverdeelde maatregelen

(2)

Ontvangsten geïnd door de Staat
Alternatieve financiering
Dotaties
van de federale overheid
van Entiteit II (Gewesten)

69.275
(1 )

285
19.723
27.841
26.426
1.415

= Uitgavenbegrotingen

118.300

26.182
14.235
2.986
4.555
24.246
8.973

-32.619

- Correcties vorderingensaldo

(1)

117.124

Eigen ontvangsten

48.559

(2 )

Vorderingensaldo

Ontvangstenbegrotingen

20.008
46.358
3.104
658

= Middelenbegroting

-

SOCIALE ZEKERHEID

= Nettobegrotingssaldo

- Correcties vorderingensaldo

Vorderingensaldo

-1.176

304

-872

-29.927
-29.305
-872
250

Het betreft de uitgaven exclusief de aflossingen van de rijksschuld (17.784 miljoen euro) en exclusief de aankoop van effecten in het
kader van het schuldbeheer (7.240 miljoen euro).
Het verschil van 244 miljoen euro tussen de toevoegingen aan de sociale zekerheid optiek « federale overheid », te weten 26.182
miljoen euro, en optiek"sociale zekerheid", te weten 26.426 miljoen euro, is toe te schrijven aan het feit dat in dat laatste bedrag
een toewijzing van 158 miljoen euro aan het pensioenfonds van de lokale politie, een toewijzing van 91 miljoen euro aan het RIZIV
(bedrag vermeld bij de provisionele kredieten) en diverse technische correcties werden opgenomen.
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HOOFDSTUK 1

Algemene voorstelling van de
Algemene Toelichting
1

Macro-economische parameters

De regering baseert zich voor de aanpassing van de begroting 2021 op het verslag van het
Monitoringcomité van 11 maart 20212. Dit verslag bevat de ramingen bij ongewijzigd beleid
voor 2021. Het Monitoringcomité steunt zich op de macro-economische parameters van de
economische begroting van 11 februari 2021 van het Federaal Planbureau (FPB). Het verslag
bevat ook een meerjarenraming voor de jaren 2021 tot 2024 waarbij het Monitoringcomité
zich ook steunt op de economische vooruitzichten 2021-2026 van 26 februari 2021 van het
FPB3.
Economische groei
De terugval van de Belgische economie in 2020 bleef door een voorzichtig herstel in het
najaar beperkt tot -6,2 % van het bbp (tegenover -7,4% van het bbp geraamd bij de opmaak
van de initiële begroting). Het herstel zet zich in 2021 verder en het FPB raamt dat de
Belgische economie in 2021 zal groeien met 4,1% (tegenover 6,5% van het bbp geraamd bij
de initiële begroting). Na een groei van 3,5% van het bbp in 2022 zal de groei vertragen tot
gemiddeld 1,4% voor de periode 2023-2026. Het FPB wijst er echter op dat de vooruitzichten
onzeker zijn en afhankelijk zijn van het volledig onder controle krijgen van de
coronapandemie.
Het FPB voorspelt dat de consumptie, de investeringen en de in- en uitvoer zich in 2021
grotendeels herstellen. De stijging van de consumptie zal het sterkst merkbaar zijn bij de
particulieren (+6,1%). De stijging van de investeringen doet zich vooral voor bij de
particulieren (+5,5%) en de overheid (+11,8%). De bedrijfsinvesteringen zullen pas vanaf 2022
significant evolueren (+1% in 2021 en +6,8% in 2022). Het in- en uitvoervolume zal overigens
toenemen met respectievelijk +4,9% en +4,7% van het bbp. De netto-uitvoer blijft negatief
en dit beperkt de groei.
Het FPB stelt dat het in zijn ramingen geen rekening houdt met het Belgisch Plan voor
Herstel en Veerkracht (PHV). Het Europese coronaherstelfonds (de Faciliteit voor Herstel
en Veerkracht van het NextGenerationEU-herstelplan) stelt hiervoor in de periode 2021-2026
5,9 miljard euro ter beschikking van België (dit is ruim 1,2% van het Belgisch bbp van 2021).
Recent raamde het FPB dat door de realisatie van het investeringsluik van het PHV de groei
in 2021-2026 gemiddeld 0,14% van het bbp hoger zal zijn4. Het FPB raamt de positieve impact
ervan op het vorderingssaldo van 2021 op 263 miljoen euro. Het ontwerp van aangepaste

2

Monitoringcomité, 11 maart 2021, Actualisatie 2021, Meerjarenraming 2021-2024.

3

Het FPB zal de definitieve versie hiervan in juni 2021 publiceren.

4

FPB, 28 april 2021, Macro-economische en budgettaire effecten van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en
veerkracht - Rapport aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen.
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begroting houdt hiermee geen rekening. Ook houdt de raming van het FPB geen rekening
met het hervormingsluik van het PHV, noch met het effect van andere binnen- en
buitenlandse relanceplannen.
De door het FPB geraamde groei voor 2021 stemt quasi overeen met de raming van de
Europese Commissie van februari 2021 (+3,9% van het bbp).
Inflatie
In zijn economische begroting van februari 2021 raamt het FPB de toename van de
consumptieprijsindex voor 2021 op 1,3% en van de gezondheidsindex op 1,1% en schat het dat
de spilindex in januari 2022 zal worden overschreden. Het ontwerp van aangepaste begroting
houdt hiermee rekening.
Volgens de meest recente maandelijkse inflatievooruitzichten (van 4 mei 2021) van het FPB
zal de spilindex nochtans al in oktober 2021 worden overschreden. In die veronderstelling
zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel met 2% worden
opgetrokken in respectievelijk november en december 2021, wat zou leiden tot een stijging
van de uitgaven met ongeveer 267 miljoen euro.
Tewerkstelling
Het FPB raamt dat de binnenlandse werkgelegenheid in 2021 afneemt met 0,6% (29.900
personen). De werkgelegenheidsgraad van de 20- tot en met 64-jarigen zal hierdoor dalen
tot 70% (dit zijn 4.941.500 personen) en zal daarna geleidelijk terug stijgen.
De werkloosheid neemt in 2021 toe met 9,6% (d.i. met ongeveer 48.000 personen extra tot
545.900 personen in totaal), en zal vanaf 2023 terug dalen.

2

Overeenstemming van de aangepaste begroting 2021 met het
stabiliteitsprogramma 2021-2024

2.1

Europese begrotingscontext

Wegens de economische crisis en de gezondheidscrisis hebben de Europese instanties in
maart 2020 de algemene ontsnappingsclausule geactiveerd waarin het stabiliteits- en
groeipact voorziet. Die clausule heeft niet tot gevolg dat de Europese mechanismen voor
toezicht op de nationale overheidsfinanciën worden opgeschort, maar biedt de lidstaten de
mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het begrotingstraject dat ze normaal gezien
moeten volgen. De lidstaten mogen aldus alle maatregelen nemen die nodig worden geacht
om de pandemie te bestrijden en om hun economie te steunen. Die maatregelen mogen de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange termijn evenwel niet in het gedrang
brengen. Het moet mogelijk zijn de maatregelen op te heffen wanneer de omstandigheden
die er de aanleiding toe waren, verdwenen zijn.
Op 3 maart laatstleden pleitte de Europese Commissie ervoor de algemene
ontsnappingsclausule te handhaven in 2022 en te desactiveren in 2023. De Commissie zal
zich evenwel soepel opstellen lidstaten die nog niet opnieuw het niveau van economische
bedrijvigheid van december 2019 zouden hebben bereikt. Die voorstellen moeten nog
worden bevestigd door de Europese Raad, tijdens het Europees Semester in het voorjaar van
2021.
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Op korte termijn heeft de Commissie aanbevolen dat de lidstaten hun beleid ter
ondersteuning van de economie in 2021 zouden voortzetten, gezien de hoge risico’s die
zouden voortvloeien uit een voortijdige stopzetting van de ingevoerde maatregelen. Vanaf
volgend jaar zou de steun geleidelijk aan worden afgebouwd, op voorwaarde dat de toestand
van de economie dat toelaat. De afbouw van de steun moet gepaard gaan met maatregelen
voor herstel en veerkracht van de economie, vooral op het vlak van de bevordering van de
werkgelegenheid en van investeringen. Tijdens het volgende Europees Semester zal de
Europese Commissie preciseren aan de hand van welke elementen ze gaat beoordelen in
hoeverre de lidstaten gevolg hebben gegeven aan die aanbevelingen.
In haar persbericht preciseert de Europese Commissie niet in welke mate de desactivering
van de algemene ontsnappingsclausule vanaf 2023 5 voor de lidstaten de verplichting zal
inhouden om opnieuw de vier begrotingscriteria in acht te nemen die in normale
omstandigheden vereist zijn6, in essentie wegens de significante verslechtering van de
overheidstekorten en -schuldgraad alsook vanuit de wil om investeringen te promoten.
In dat opzicht herinnert het Rekenhof eraan dat de Europese Commissie in februari 2020
was beginnen nadenken over een aantal vragen over de implementatie van het Europese
begrotingskader. Die hadden meer bepaald betrekking op een verdeling van de uitgaven die
weinig bevorderlijk is voor groei en investeringen, en op de tekortkomingen die voortvloeien
uit een Europees begrotingsbeleid dat uitsluitend de nationale beleidslijnen coördineert.
Gezien de algemene economische context is die denkoefening momenteel opgeschort. De
gemeenschappen en de gewesten hebben van hun kant in het stabiliteitsprogramma 20212024 gesteld dat de inpasbaarheid van hun investeringsprojecten in de door de Commissie
opgelegde begrotingsdoelstellingen problematisch zou kunnen zijn 7.
De Europese Commissie had ook de wens geformuleerd dat de lidstaten de kwaliteit van hun
overheidsfinanciën zouden verbeteren, meer bepaald door sommige uitgaven grondig te
onderzoeken (spending reviews). Punt 6.4 van het stabiliteitsprogramma geeft een overzicht
van de lopende projecten voor alle Belgische overheden. Bij Entiteit I zouden drie
pilootprojecten klaar moeten zijn tegen 30 juni 2021 8.
2.2

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Zoals reeds vermeld, werd aan de lidstaten gevraagd voorrang te geven aan uitgaven die het
herstel van de economie beogen en die ervoor moeten zorgen dat de economie beter bestand
is tegen economische schokken. De Commissie besteedt daarbij bijzondere aandacht aan
investeringsprojecten op het vlak van mobiliteit, ecologische transitie en digitalisering.
Het instrument "Faciliteit voor herstel en veerkracht" (Recovery and Resilience Facility) dat
in juli 2020 door de Europese Raad werd goedgekeurd, kadert in die demarche. De faciliteit

5

Communication from the Commission to the Council. One year since the outbreak of COVID-19: fiscal policy
response.

6

Traject naar een structureel evenwicht, beperkte evolutie van de netto primaire uitgaven, ritme van schuldafbouw,
nominaal financieringstekort beperkt tot 3% van het bbp.

7

In tegenstelling tot de federale Staat neutraliseren de deelstaatentiteiten hun investeringsuitgaven bij het bepalen
van hun begrotingsinspanning. De Europese autoriteiten hebben die neutralisering niet gevalideerd.

8

Die projecten hebben betrekking op de vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing, op de impact van het
veralgemeende telewerk en op het zorgbeleid.
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wordt gefinancierd door de eigen middelen van de Europese Unie te verhogen 9 en heeft tot
doel openbare investeringsprojecten te promoten in de drie al vermelde domeinen. Het voor
België bestemde deel bestaat uit 5,9 miljard euro aan subsidies en 32,8 miljard euro aan
leningen. Vooralsnog hebben de federale overheid noch de deelstaatentiteiten te kennen
gegeven van die leningen gebruik te willen maken10.
Om die 5,9 miljard euro te bekomen, moet een lijst worden opgesteld van openbare
investeringsprojecten die beantwoorden aan de door de Europese Unie opgelegde
voorwaarden. Die lijst werd ingediend op 30 april laatstleden en zal de komende maanden
door de Commissie worden onderzocht. Voor alle overheidsniveaus samen zullen de voor
België verwachte sommen 1 à 1,5 miljard euro per jaar bedragen tussen 2021 en 2024.
Vervolgens dalen ze, om uiteindelijk definitief te verdwijnen in 2027.
Meer algemeen hebben de Belgische overheden de ambitie om het niveau van hun
investeringsuitgaven stevig te verhogen, van 12 miljard euro in 2020 (2,6% van het bbp) naar
20,8 miljard euro op jaarbasis in 2030 (4% van het bbp). Die verhoging, waarvan nog niet is
bepaald hoe ze zal worden gefinancierd, kadert in de aanbevelingen die de Europese
Commissie op 3 maart 2021 formuleerde en die de Hoge Raad van Financiën opnam in zijn
advies van april 2021. Zoals reeds vermeld, houdt de Algemene Toelichting met de
terugverdieneffecten van die optrekking geen rekening.
Het deel van de faciliteit voor herstel en veerkracht dat naar de federale overheid vloeit,
bedraagt 1,2 miljard euro. Het is eerst en vooral bestemd voor beleidsmaatregelen inzake
vervoer (425 miljoen euro), en meer in het bijzonder het spoorvervoer, en voor
beleidsmaatregelen inzake digitalisering (400 miljoen euro).
Daartoe werd in de algemene uitgavenbegroting (programma 06.41.1) een specifiek
begrotingsfonds gecreëerd. De regering mag voor 1,2 miljard euro aan investeringsuitgaven
vastleggen zodra de lijst met projecten door de Europese Commissie is goedgekeurd, zonder
te moeten wachten tot de bijbehorende subsidies zijn gestort. De uitgaven kunnen echter
pas worden vereffend naarmate de subsidies worden ontvangen.
Bovenop de Europese financiering besliste de regering op 2 april 2021 om de komende jaren
328 miljoen euro aan nieuwe investeringen te doen. De gekozen projecten betreffen de
renovatie van gebouwen door de Regie der Gebouwen (170 miljoen euro), de bouw van
militaire kwartieren (100 miljoen euro) en de aankoop voor nieuwe scanners voor de
douanediensten (58 miljoen euro). In de aangepaste ontwerpbegroting werd voor
25,1 miljoen euro aan kredieten ingeschreven, waarvan 23,9 miljoen euro voor de aankoop
van scanners.
Tot slot herinnert het Rekenhof eraan dat de regering binnen de FPIM een
Transformatiefonds met een dotatie van 750 miljoen euro oprichtte voor de promotie van
privé-investeringen en investeringen in de duurzame economie. In de algemene
uitgavenbegroting is een krediet van 500 miljoen euro ingeschreven (programma 18.61.0).

9

Diverse Europese landen moeten die optrekking nog valideren.

10

De Belgische overheden hebben evenwel gebruik gemaakt van de leningen van het Europese programma SURE. In
die context werd 6,2 miljard euro ontvangen. Op 1 april 2021 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een
wetsvoorstel goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord dat in dat kader werd gesloten (Parl. St.
Kamer, 10 maart 2021, DOC 55 1827/001).
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Dat krediet werd nog niet naar dat fonds getransfereerd. De resterende 250 miljoen euro zal
in de loop van 2022 worden gestort.
2.3

Stabiliteitsprogramma 2021-2024

België diende zijn stabiliteitsprogramma 2021-2024 in bij de Europese Commissie op 30 april
2021. Daags voordien, op 29 april 2021, was het voorgelegd aan de interministeriële
conferentie van de ministers van Financiën.
Het programma omvat een begrotingstraject op middellange termijn. Dat traject berust niet
op de aanbevelingen in het advies van de Hoge Raad van Financiën van april 2021 11. De
Belgische overheden waren immers van oordeel dat geen gevolg kon worden gegeven aan
die aanbevelingen, gezien de economische onzekerheid als gevolg van de pandemie.
Volgens dat traject zou het nominale vorderingensaldo van alle Belgische overheden tussen
2021 en 2024 evolueren van -36,6 miljard euro (-7,7% van het bbp) naar -19,5 miljard euro
(-3,7% van het bbp). Het structureel saldo zou in diezelfde periode evolueren
van -28,7 miljard euro (-6,1% van het bbp) naar -19,7 miljard euro (-3,7% van het bbp).
De overheidsschuld zou evolueren van 116,3% van het bbp in 2021 naar 117,4% van het bbp in
2024. De intrestlasten, daarentegen, zouden in diezelfde periode blijven dalen, van 1,7% naar
1,2% van het bbp.
Voor Entiteit I (federale Staat en sociale zekerheid) wordt tussen 2021 en 2024 een structurele
verbetering verwacht van 8,6 miljard euro (2,1% van het bbp). Eind 2024 zou het resterende
structurele tekort 14,3 miljard euro bedragen (-2,7% van het bbp).
Op verzoek van de Europese Commissie worden de maatregelen ter bestrijding van de
pandemie en ter ondersteuning van de economie meegeteld bij de bepaling van het
structureel saldo, ondanks het feit dat het om tijdelijke maatregelen gaat. Dat verklaart
grotendeels de structurele verbetering die in 2022 wordt verwacht (6,8 miljard). Die
verbetering zal beperkter zijn in 2023 (1,4 miljard euro) en in 2024 (0,4 miljard euro).
Het begrotingstraject 2021-2024 van Entiteit I (tabel 5) strookt met de meerjarengegevens in
de Algemene Toelichting (tabel 23). Die laatste werden opgesteld na verwerking van alle
maatregelen die werden goedgekeurd bij de opmaak van de initiële begroting, bij de laatste
begrotingscontrole en bij de eerste twee aanpassingen.
Het Rekenhof vermeldt in dat opzicht dat de regering bij de initiële begroting 2021 niet enkel
het principe van een vaste jaarlijkse inspanning van 0,2% had goedgekeurd, maar ook het
principe van een bijkomende jaarlijkse inspanning van 0,2% van het bbp (nagenoeg 1 miljard
euro) tussen 2022 en 2024, zonder evenwel nadere uitvoeringsregels te bepalen. De vaste
jaarlijkse inspanning werd opgenomen in het meerjarentraject van Entiteit I. Wat de
variabele jaarlijkse inspanning betreft, preciseert het Rekenhof dat de regering had

11

De Hoge Raad van Financiën had twee trajecten aanbevolen. Het eerste beoogde voor alle overheden samen een
structureel saldo van -3,5% van het bbp in 2024, het tweede beoogde een saldo van -3,2%. Het
stabiliteitsprogramma beoogt een structureel saldo van -3,7%.
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aangegeven dat ze deze zou implementeren voor zover ze dat mogelijk achtte, in functie van
de economische omstandigheden.
Het Rekenhof herinnert er ook aan dat de regering in de initiële begroting 2021, steunend op
de politieke ambitie om de werkgelegenheidsgraad van de actieve bevolking op te trekken
tot 80% tegen 2030, had geraamd dat de verwachte terugverdieneffecten van dat
activeringsbeleid 400 miljoen euro zouden bedragen in 2024. Die raming was echter louter
gebaseerd op een extrapolatie op grond van een studie die het FPB in 2016 uitvoerde. De
regering wil aan het Planbureau vragen de terugverdieneffecten jaarlijks te monitoren.
In de initiële begroting 2021 had de ministerraad de verwachte terugverdieneffecten van de
strijd tegen de sociale dumping en tegen de sociale en fiscale fraude overigens op 200 miljoen
euro geraamd in 2021 en op 1 miljard euro in 2024. Om tot die bedragen te komen, moest
evenwel een specifiek actieplan worden geïmplementeerd. Het Rekenhof stelt nochtans vast
dat het college ad hoc dat met die opdracht werd belast, vooralsnog geen actieplan heeft
bepaald. Het heeft zelf geen informatie ontvangen aan de hand waarvan het zich ervan zou
kunnen vergewissen dat de begrotingsdoelstelling in kwestie effectief zal worden bereikt.
Het stelt tevens vast dat de Algemene Toelichting geen indicatie verschaft over de manier
waarop de 200 miljoen euro die in 2021 wordt verwacht, zal worden verdeeld over de fiscale
en sociale instellingen en sectoren.
Het stabiliteitsprogramma omvat ook een begrotingstraject voor Entiteit II
(gemeenschappen, gewesten en plaatselijke besturen). Volgens dat traject zou het
structureel saldo van Entiteit II tussen 2021 en 2024 dalen van -1,2% van het bbp tot -1% van
het bbp. Het traject werd opgesteld op basis van de begrotingstoestand bij ongewijzigd beleid
van deze overheden, zoals die in februari 2021 werd geraamd door het FPB, waarop een
jaarlijkse inspanning van 0,07% van het bbp werd toegepast.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de Europese Commissie al meermaals het gebrek aan
begrotingscoördinatie tussen de Belgische overheden heeft bekritiseerd. Het stelt in dat
opzicht vast dat de verschillende overheden die Entiteit II vormen, louter akte hebben
genomen van het traject van het stabiliteitsprogramma, dat het traject in kwestie slechts een
indicatieve waarde heeft en dat die diverse overheden niet tot een formeel akkoord kwamen
over de verdeling van de reeds vermelde jaarlijkse inspanning van 0,07% van het bbp.
2.4

Aangepaste Algemene Toelichting 2021

Artikel 53 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat er een begrotingscontrole moet worden
georganiseerd in de loop van het jaar. Gewoonlijk gebeurt dat door een aanpassing in te
dienen met daarin alle maatregelen die de regering tijdens het begrotingsconclaaf heeft
genomen. De economische omstandigheden en de gezondheidscrisis hebben de regering
ertoe gebracht dat traditionele schema niet te volgen in 2021.
Zo werd het begrotingsconclaaf voorafgegaan door de indiening van twee
begrotingsaanpassingen die op 1 en 22 april 2021 werden goedgekeurd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers12. De regering heeft die anticipatie verantwoord door te stellen dat
de benodigde financiële middelen voor de strijd tegen de pandemie en voor de steun aan de
economie snel beschikbaar moesten zijn. Het onderzoek van die aanpassingen heeft

12

Parl. St. Kamer, 2021, DOC 55 1859/001 en 1875/001.
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uitgewezen dat de kredietverhoging van 1,8 miljard euro effectief en uitsluitend betrekking
heeft op die twee doelstellingen 13.
De aldus toegekende kredieten bieden de regering meer bepaald de mogelijkheid de
specifieke uitgaven van het RIZIV als gevolg van de gezondheidscrisis te financieren (839
miljoen euro) en de uitzonderlijke verliezen van de NMBS en van Infrabel te compenseren
(173,7 miljoen euro). Bovendien werd de COVID-provisie met 575,1 miljoen euro bij de
vereffeningen en met 380,5 miljoen euro bij de vastleggingen verhoogd.
De begrotingscontrole werd afgerond op 2 april 2021 en de impact van de beslissingen die na
afloop van de controle werden genomen, is vrij beperkt (-56 miljoen euro).
Vervolgens besliste de regering om de subsidies aan de sociale zekerheid met 1,9 miljard euro
te verhogen. Die verhoging vloeit hoofdzakelijk voort uit de aanpassing van de
evenwichtsdotaties aan de socialezekerheidsstelsels, voor in totaal 1,6 miljard euro. De
notificaties van het conclaaf maken geen melding van die verhogingen, die zijn opgenomen
in het derde begrotingsontwerp.
Meer recent heeft de ministerraad van 23 april 2021 nieuwe maatregelen genomen ten
voordele van de horeca. De globale impact van die maatregelen wordt geraamd op
837,8 miljoen euro, waarvan 449,6 miljoen euro in de vorm van verminderde fiscale
ontvangsten (vooral btw-ontvangsten) en 388,2 miljoen euro aan sociale maatregelen. Zoals
reeds vermeld, heeft de regering niet de tijd gehad om die gegevens op te nemen in de
Algemene Toelichting.
De regering stelt tot slot in de Algemene Toelichting dat nieuwe begrotingsaanpassingen
zullen worden ingediend bij het parlement, als de gezondheidscrisis of de economische
omstandigheden daartoe nopen.
In de initiële begroting was het vorderingensaldo van Entiteit I op -25,0 miljard euro geraamd
(-5,2% van het bbp). Volgens de Algemene Toelichting van de aangepaste begroting zou dat
saldo -29,9 miljard euro bedragen (-6,3% van het bbp), waarbij de maatregelen waartoe de
ministerraad van 23 april 2021 besliste en de positieve impact van het Belgisch herstelplan
(zie punt 2 van dit hoofdstuk) buiten beschouwing zijn gelaten.
Die verslechtering is in de eerste plaats het gevolg van de bijkomende
socialezekerheidsprestaties en meer specifiek de overbruggingsrechten voor de
zelfstandigen (2,2 miljard euro) en bijkomende uitgaven van de federale overheid (2,2 miljard
euro, zonder aanpassing van de evenwichtsdotaties ten bate van de sociale zekerheid), die in
essentie bedoeld zijn om komaf te maken met de gevolgen van de pandemie. De ontvangsten
die in de middelenbegroting zijn ingeschreven, zijn met nagenoeg 0,4 miljard euro
teruggeschroefd.
De aanpassing van de evenwichtsdotaties ten bate van de socialezekerheidsstelsels heeft
geen impact op het vorderingensaldo van Entiteit I als geheel, maar doet het saldo van de

13

De eerste aanpassing, die betrekking heeft op de uitgaven in het raam van het contract voor de F35’s, impliceerde
geen toename van de middelen waarover de regering kan beschikken en leidde louter tot een herverdeling van de
begrotingskredieten. Voor meer details wordt verwezen naar deel III van dit verslag.
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federale overheid verslechteren met 1,6 miljard euro (-3,8 miljard euro) en verbetert het saldo
van de sociale zekerheid met een overeenstemmend bedrag (-1,1 miljard euro).

3

Vorderingensaldo

3.1

Vorderingensaldo van België (Entiteit I en II)

Het stabiliteitsprogramma 2021 gaat voor België uit van een vorderingensaldo in 2021
van -7,71% van het bbp, dit is -36.590 miljoen euro.
Tabel - Vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)
Omschrijving

Realisaties 2020

Gezamenlijke
overheid

Norm initiële
begroting 2021

Norm aangepaste
begroting 2021

-42.318

-32.839

-36.590

Entiteit I

-31.044

-25.046

-29.927

Entiteit II

-11.274

-7.793

-6.663

Bron: Stabiliteitsprogramma, Algemene Toelichting en FOD BOSA
Het vorderingensaldo 2021 zal volgens datzelfde programma verbeteren met 1,67% van het
bbp tegenover dat van 2020 (-9,38% van het bbp).
Grafiek – Vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid (in % bbp)
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Aangepaste begroting 2021

Gezamenlijke overheid
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Vorderingensaldo Entiteit I
Het stabiliteitsprogramma 2021 houdt voor Entiteit I rekening met het vorderingensaldo
zoals geraamd door de Algemene Toelichting op -29.927 miljoen euro (-6,31% van het bbp).
Het geraamde vorderingensaldo verslechtert tegenover de initiële begroting met 4.881
miljoen euro (waarvan 3.813 miljoen euro voor de federale overheid en 1.143 miljoen euro
voor de sociale zekerheid) 14.
Tabel - Vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro)
Omschrijving

Realisaties 2020

Entiteit I

Norm initiële
begroting 2021

Norm aangepaste
begroting 2021

-31.044

-25.046

-29.927

Federale overheid

-31.486

-25.492

-29.305

Sociale Zekerheid

442

271

-872

175

250

Onverdeelde maatregelen

Bron: Algemene Toelichting
In het vorderingensaldo van Entiteit I is een onverdeelde correctie van 250 miljoen euro
(0,05% van het bbp) verwerkt die voortvloeit uit:



inkomsten en besparingen die de regering wil realiseren door de verhoging van de
werkgelegenheidsgraad (+50 miljoen euro);
ontvangsten gegenereerd door fraudebestrijding (+200 miljoen euro).

Het Rekenhof wijst erop dat de regering deze maatregelen nog moet uitwerken waardoor het
thans niet mogelijk is de juiste impact hiervan te evalueren (zie ook Deel I, Hoofdstuk I,
Punt 2.3).
Vorderingensaldo Entiteit II
Het stabiliteitsprogramma 2021 gaat voor Entiteit II uit van een vorderingensaldo in 2021 van
-1,4% van het bbp, dit is -6.663 miljoen euro.

14

Daarnaast neemt het bedrag aan onverdeelde maatregelen toe met 75 miljoen euro.
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Tabel - Vorderingensaldo voor Entiteit II (in miljoen euro)
Omschrijving

Realisaties 2020

Entiteit II
Gemeenschappen en
gewesten
Lokale overheden

Norm initiële
begroting 2021

Norm aangepaste
begroting 2021

-11.274

-7.793

-6.663

-11.915

-7.575

-6.349

641

-218

-314

Bron: Stabiliteitsprogramma en FOD BOSA
De raming van het vorderingensaldo voor Entiteit II is gebaseerd op de economische
vooruitzichten 2021-2026 van 26 februari 2021 van het FPB.
3.2

Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid

De Algemene Toelichting raamt het vorderingensaldo 2021 van de federale overheid 2021 op
-29.305 miljoen euro (-6,18% van het bbp) en het begrotingssaldo 2021 op -32.619 miljoen
euro15. In de Algemene Toelichting geeft tabel 6 een overzicht van de samenstelling van het
vorderingensaldo 16. De fiscale ontvangsten en de intrestlasten worden rechtstreeks geraamd
op ESR-basis, terwijl de niet-fiscale ontvangsten en de primaire uitgaven worden geraamd
op kasbasis, waarna de nodige ESR-correcties worden toegepast.
De onderstaande tabel geeft de samenstelling van het begrotings- en vorderingensaldo
samengevat weer.
Tabel – Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro)
Omschrijving

Initiële begroting 2021
Vorderingensaldo

Fiscale ontvangsten, geraamd
volgens ESR
- Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Subtotaal: fiscale ontvangsten
inclusief de vrijstelling van
bedrijfsvoorheffing
- Afdrachten van fiscale ontvangsten

15

Algemene Toelichting, p. 5 en p. 60.

16

Algemene Toelichting, p. 13.

Vorderingensaldo

Begrotingssaldo

119.308

119.308

118.528

118.528

-3.981

-3.981

-3.627

-3.627

- Verschil tussen ESR en kas
- ESR-correctie op de fiscale
ontvangsten – niet federaal

Begrotingssaldo

Aangepaste begroting 2021

2.881

-570

-15

-15

-8

-8

115.312

118.193

114.893

114.323

-70.602

-70.602

-70.114

-70.114
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Omschrijving
- ESR-correctie op de afdrachten van de
fiscale ontvangsten – andere
Fiscale middelen

Niet-fiscale ontvangsten, geraamd
op kasbasis
- Afdrachten van niet-fiscale
ontvangsten
- Correctie ESR-code 8 ontvangsten
- Andere correcties (vnl. moment van
registratie)
Niet-fiscale middelen

Algemene uitgavenbegroting,
vereffeningskredieten sectie 01
t/m 46
- Correctie voor de in deze kredieten
vervatte interesten
- Onderbenutting
- Bni-bijdrage (sectie 52)

Initiële begroting 2021

Aangepaste begroting 2021

-99

-100

44.611

47.591

44.679

44.209

4.218

4.218

4.364

4.364

-15

-15

-14

-14

-488

-725

150

113

3.865

4.203

3.738

4.350

-64.071

-64.071

-67.649

-67.649

26

26

26

26

850

850

-4.377

-4.377

-4.555

-4.555

- Primaire uitgaven van de
schuldbegroting (sectie 51)

-41

-41

-47

-47

- Correctie uitgaven ESR-code 8 en 9

733

857

- Correctie moment van registratie

170

-19

Primaire uitgaven

-66.710

-68.463

-70.537

-72.225

-7.279

-7.279

-7.179

-7.179

- Correctie intresten van andere secties

-26

-26

-26

-26

- Correctie intresten van te
consolideren instellingen

-83

Intrestlasten, geraamd volgens ESR
(sectie 51)

Intrestlasten

Primair saldo te consolideren
instellingen

-7.388

188

-82
-7.305

-7.287

154

-7.205

COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ ONTWERPEN VAN AANPASSING VAN STAATSBEGROTING 2021 / 18

Omschrijving

Initiële begroting 2021

Onverdeelde correcties

-58

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

Saldo federale overheid

Aangepaste begroting 2021
-52

-1.395

-25.492

-25.369

-1.748

-29.305

-32.619

Bron: Algemene Toelichting en Rekenhof
Op basis van de commentaar in de Algemene Toelichting en de aanvullende info van de FOD
BOSA geeft het Rekenhof de volgende toelichtingen.
Fiscale ontvangsten: verschil tussen ESR en kas
Om de fiscale kasontvangsten voor 2021 te bepalen houdt de Algemene Toelichting rekening
met een verschuiving op de geraamde ESR-ontvangsten van -570 miljoen euro (tegenover
+2.881 miljoen euro bij de initiële begroting), zijnde:




de minderontvangsten door de afschaffing vanaf 2021 van het decembervoorschot voor
de bedrijfsvoorheffing (-1.541 miljoen euro);
de bijkomende ontvangsten in 2021 door een vertraging in 2020 bij de kohieren in de
vennootschapsbelasting (+1.268 miljoen euro);
de verschuiving van -297 miljoen euro (tegenover -319 miljoen euro bij de initiële
begroting), in het bijzonder bij de btw. Volgens het ESR moeten de btw-ontvangsten op
kasbasis van januari 2021 immers worden toegerekend aan het boekjaar 2020 en die van
januari 2022 aan die van boekjaar 2021.

In de correctie bij de initiële begroting waren ook de bijkomende ontvangsten in 2021
verwerkt door de eenmalige afschaffing in 2020 van het decembervoorschot voor de btw
(+3.200 miljoen euro). Het decembervoorschot voor de btw is ondertussen vanaf 2021
definitief afgeschaft en heeft niet langer een invloed op het verschil tussen ESR en kas.
Zoals bij de vorige begrotingen kreeg het Rekenhof van de FOD Financiën de gedetailleerde
cijfers per soort fiscale ontvangsten, maar niet de onderliggende berekeningen.
Primaire uitgaven: onderbenutting
De geraamde totale onderbenutting van Entiteit I bedraagt 1.100 miljoen euro en blijft
ongewijzigd tegenover de initiële begroting, namelijk 850 miljoen euro voor de primaire
uitgaven en 250 miljoen euro voor de federale instellingen en de
socialezekerheidsinstellingen (respectievelijk 100 miljoen euro17 en 150 miljoen euro18). In de
afgelopen jaren realiseerde de regering telkens de geraamde onderbenutting.

17

Algemene Toelichting, p. 23.

18

Algemene Toelichting, p. 34.
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Primaire uitgaven: correcties ESR-code 8 en 9
De correctie voor de uitgaven met een ESR-code 8 en 9 bedraagt 857 miljoen euro (tegenover
733 miljoen euro bij de initiële begroting)19. Het betreft onder meer een correctie van 110
miljoen euro voor de lening aan Skeyes. Het Rekenhof merkt op dat dit krediet is
ingeschreven in de interdepartementale COVID-19-provisie (ESR-code 01) en niet onder de
desbetreffende basisallocatie (met ESR-code 8) bij de FOD Mobiliteit 20. Voor meer
informatie verwijst het Rekenhof naar zijn bespreking van de interdepartementale provisie
(Deel III – Hoofdstuk I – Punt 3.5).
3.3

Begrotings- en vorderingensaldo van de sociale zekerheid

De Algemene Toelichting raamt het vorderingensaldo 2021 van de sociale zekerheid op -872
miljoen euro (-0,18% van het bbp). Tabel 18 van de Algemene Toelichting geeft voor het
vorderingensaldo van de sociale zekerheid een overzicht van de ESR-correcties op het
begrotingssaldo weer21.

4

Structureel saldo

Het structureel saldo wordt berekend vertrekkend van het vorderingensaldo, waarbij de
eenmalige maatregelen (one-off) worden uitgesloten en een cyclische correctie wordt
geïntegreerd die steunt op de zogenaamde output gap. Wanneer de werkelijke output (het
bbp) van een land lager is dan de potentiële output, spreekt men van een negatieve output
gap. In dat geval kan het vorderingentekort met een zeker percentage van de negatieve
output gap (de cyclische component) worden verminderd.
Het stabiliteitsprogramma gaat voor België uit van een structureel saldo in 2021 van -6,06%
van het bbp, dit is -28.739 miljoen euro.
Tabel - Structureel saldo voor de gezamenlijke overheid (in miljoen euro)
Omschrijving
Vorderingensaldo
Correctie cyclische
component
Correctie one-off
Structureel saldo

Realisaties 2020

Norm initiële
begroting 2021

-42.318

-32.839

-36.590

16.440

6.421

8.425

-103

-210

-574

-25.981

-26.628

-28.739

Bron: Stabiliteitsprogramma, Algemene Toelichting en FOD BOSA

19

Algemene Toelichting, p.20-21.

20

Basisallocatie 33.52.20.81.11.01.

21

Algemene Toelichting, p. 34-35.

Norm aangepaste
begroting 2021
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De output gap is gebaseerd op de ramingen van de geactualiseerde economische
vooruitzichten 2021-2026 van 26 februari 2021 van het FPB, dat de output gap voor 2021
raamde op -2,9%22.
De overgang van het vorderingentekort naar het structureel saldo wordt dus gemaakt door
de correctie voor de cyclische component in verband met de negatieve output gap (+8.425
miljoen euro of +1,78% van het bbp) en het neutraliseren van de eenmalige maatregelen (-574
miljoen euro of -0,12% van het bbp).
Grafiek – Structureel saldo van de gezamenlijke overheid (in % bbp)
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Bron: Stabiliteitsprogramma
Structureel saldo Entiteit I
De Algemene Toelichting raamt het structureel saldo van Entiteit I in 2021 op -22.916 miljoen
euro (-4,83% van het bbp). De raming houdt rekening met correcties voor de cyclische
component van +5.678 miljoen euro (+2,2% van het bbp), voor de one-off van +807 miljoen
euro (+0,17% van het bbp) en voor de overdrachten naar Entiteit II van +526 miljoen euro
(+0,17% van het bbp).
In de correctie van de one-off is het afrekeningssaldo 2020 van de bijzondere financieringswet
(+1.381 miljoen euro) ten opzichte van Entiteit II verwerkt en een vermindering van -574

22

Tegenover -5,9% in 2020. In 2021 is de reële groei (4,1%) groter dan de potentiële groei (0,9%) waardoor de output
gap kleiner wordt. Het FPB verwacht dat dit ook in de daaropvolgende jaren het geval zal zijn waardoor de negatieve
output gap terug zal verdwijnen.
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miljoen euro voor de eenmalige maatregelen(zijnde 504 miljoen euro voor de hervorming
van de vennootschapsbelasting en 70 miljoen euro voor een gerechtelijke beslissing 23).
De correctie ten opzichte van Entiteit II voor het afrekeningssaldo 2020 van de bijzondere
financieringswet en de correctie voor de overdrachten naar Entiteit II beïnvloeden enkel het
respectieve structureel saldo van de entiteiten onderling, maar niet dat van de gezamenlijke
overheid.
Tabel - Structureel saldo voor Entiteit I (in miljoen euro)

Omschrijving

Vorderingensaldo

Realisaties 2020

Norm initiële
begroting 2021

Norm
aangepaste
begroting 2021

-31.044

-25.046

-29.927

Correctie cyclische component

11.079

4.327

5.678

Correctie one-off

-1.186

819

807

1.629

0

526

-19.532

-19.900

-22.916

Correctie overdrachten
Structureel saldo

Bron: Algemene Toelichting
Structureel saldo Entiteit II
Het stabiliteitsprogramma gaat voor Entiteit II uit van een structureel saldo in 2021
van -1,23% van het bbp, dit is -5.823 miljoen euro. De raming houdt rekening met correcties
voor de cyclische component van +2.747 miljoen euro (+0,58% van het bbp), voor het
afrekeningssaldo 2020 van de bijzondere financieringswet van -1.381 miljoen euro (-0,29%
van het bbp) en voor de overdrachten van Entiteit I van -526 miljoen euro (-0,11% van het
bbp).

23

Bij de initiële begroting bedroeg deze correctie nog 210 miljoen euro (Monitoringcomité, 11 maart 2021, Actualisatie
2021, Meerjarenraming 2021-2024, p. 112).
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Tabel - Structureel saldo voor Entiteit II (in miljoen euro)

Omschrijving

Realisaties 2020

Vorderingensaldo

Norm initiële
begroting 2021

Norm
aangepaste
begroting 2021

-11.274

-7.793

-6.663

Correctie cyclische
component

5.361

2.094

2.747

Correctie one-off

1.083

-1.029

-1.381

-1.629

0

-526

-6.449

-6.728

-5.823

Correctie overdrachten
Structureel saldo

Bron: Stabiliteitsprogramma en FOD BOSA

5

Met de federale overheid te consolideren instellingen

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA),
administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer (AOI MB) en
administratieve openbare instellingen met beheersautonomie (AOI BA)
Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 24 moeten de begrotingen
van de ADBA, de AOI MB en de AOI BA vergezeld zijn van een verantwoording van de
begrotingsartikelen.
Het Rekenhof merkt op dat van de 26 voorgelegde aangepaste begrotingen van de ADBA in
vier gevallen25 geen verantwoording in de parlementaire documenten is opgenomen.
Bij het afsluiten van zijn controle stelt het Rekenhof vast dat de begrotingstabellen van de
AOI BA die hun begroting hebben gewijzigd26, niet zijn meegedeeld als bijlage bij de
verantwoording van de aangepaste uitgavenbegroting27. Bovendien ontbreekt de
verantwoording van de begrotingsartikelen bij de aangepaste begroting van de AOI BA
Koninklijke Muntschouwburg.

24

Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, §2, tweede lid, artikel 78, eerste lid, 80, tweede
lid, 86, eerste lid, 87, §2/1, 89, eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

25

Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI); Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk
(BELNET), Fedorest en Poolsecretariaat.

26

War Heritage Institute, Nationaal Orkest van België, Koninklijke Muntschouwburg, Nationaal Geografisch Instituut,
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve
van de leden van de militaire gemeenschap.

27

Artikel 87, §2, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat.
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HOOFDSTUK 2

Financiering van andere overheden
Op basis van de gegevens in de Algemene Toelichting en in het ontwerp van aangepaste
algemene uitgavenbegroting bedragen de aan de andere overheden afgedragen middelen
globaal 116,9 miljard euro. In die gegevens zijn de aan de lokale overheden gestorte
opcentiemen niet verwerkt noch de uitgaven die de Staat doet voor rekening van de
gemeenschappen voor de financiering van ziekenhuisinfrastructuur.
Tabel - Overzicht van de aan de andere overheden afgedragen middelen
Begrotingskredieten

Toewijzing
(zonder eigen
ontvangsten)

Eigen
ontvangsten

Totaal

Deelstaat-entiteiten

13.603,7

32.931,0

13.427,3

59.962,0

Sociale zekerheid

25.828,4

19.723,2

284,8

45.836,4

Europese Unie

4.555.3

0,0

3.103,0

7.658,3

Lokale overheden

3.139,1

288,1

-

3.427,2

47.126,5

52.942,3

16.815,1

116.883,9

Totaal

Bron: Algemene Toelichting en algemene uitgavenbegroting

1

Financiering van de deelstaatentiteiten

De aan de deelstaatentiteiten afgedragen middelen bedragen globaal 60,0 miljard euro.
Het Rekenhof merkt op dat een aanzienlijk deel van de kredieten die zijn ingeschreven in de
toewijzingsfondsen voor de entiteiten ressorteert onder de categorie van de ontvangsten en
uitgaven voor orde. Wettelijk kunnen deze kredieten niet in die fondsen worden
opgenomen. Deze opmerking geldt meer in het bijzonder voor de verkeersboetes, de
opcentiemen op de PB ten voordele van de gewesten en de ontvangsten afkomstig van de
fiscale regularisatie.
Er zijn specifieke kredieten (3,5 miljoen euro) ingeschreven voor de terugbetaling van de
voorschotten die de deelstaatentiteiten hebben gestort voor door de Staat gemaakte kosten
voor het voorlopig uitoefenen van bepaalde bevoegdheden (artikel 75, §1quater, van de
bijzondere financieringswet). De regering heeft verder beslist de Beliris-dotatie vanaf 2021 te
indexeren.

2

Financiering van de sociale zekerheid

De begrotingskredieten voor de sociale zekerheid bedragen 25,8 miljard euro. Ze omvatten
hoofdzakelijk de bedragen voor de financiering van de pensioenen van de overheidssector
en van het spoorwegpersoneel (12,1 miljard euro), voor de evenwichtsdotaties van de stelsels
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van de werknemers en de zelfstandigen (9,4 miljard euro) en de algemene dotatie aan het
stelsel voor de werknemers (2,2 miljard euro).
De middelen die via toewijzingsfondsen aan de sociale zekerheid worden overgedragen
vertegenwoordigen in 2021 nagenoeg 20,0 miljard euro. De alternatieve financiering van de
sociale zekerheid28 wordt hoofdzakelijk verzekerd door fiscale ontvangsten. Ze bedragen
19,7 miljard euro, waarvan 12,6 miljard euro wordt afgenomen van de btw, 3,8 miljard euro
van de roerende voorheffing, 3,2 miljard euro van de bedrijfsvoorheffing en 227,6 miljoen
euro van de accijnzen op tabak.
Het Rekenhof merkt op dat sommige eigen ontvangsten van de sociale zekerheid net zoals
die van de deelstaatentiteiten ten onrechte zijn ingeschreven in de toewijzingsfondsen. Die
eigen ontvangsten hebben betrekking op de sociale Maribel (119,6 miljoen euro) en op de
bijzondere socialezekerheidsbijdragen die worden gevestigd bij de inkohiering van de PB
(165,1 miljoen euro).

3

Financiering van de Europese Unie

3.1

Gewijzigde voorstelling van de cijfers

Het aangepaste begrotingsontwerp 2021 neemt de overdracht van de middelen ‘Bruto
nationaal inkomen (bni)’ aan de Europese Unie opnieuw bij de primaire uitgaven op 29. Tot
op heden werd die uitgave ingedeeld bij de ESR-correcties voor de overgang van het
begrotingssaldo naar het vorderingensaldo. Het Rekenhof is van oordeel dat deze nieuwe
voorstelling duidelijker is.
Er dient evenwel te worden herinnerd aan de bijzondere status van dit begrotingskrediet 30.
De bni-middelen worden ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting omdat ze ten laste
zijn van de algemene middelen van de Schatkist (er is immers voor deze uitgaven geen
welbepaalde ontvangst bestemd). België heeft geen zeggenschap over het desbetreffende
begrotingskrediet. Het bedrag wordt immers bepaald door de instanties van de Europese
Unie, waarin België is vertegenwoordigd, in het raam van de meerjarenbegroting van de EU.
3.2

Algemene evolutie

De volgende tabel vat de overdrachten van financiële middelen aan de Europese Unie samen,
waarin de begrotingsdocumenten voorzien.

28

Dit punt wordt in detail belicht in het deel in verband met de ontvangsten van de sociale zekerheid.

29

Cf. Algemene Toelichting, tabellen 3 en 4, p. 91-92.

30

Programma 52.40.1 Overdracht naar de begroting van de Europese Unie.
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Tabel – Aan de Europese Unie overgedragen ontvangsten (in miljoen euro)
Aan de EU overgedragen
ontvangsten
Algemene middelen van de Schatkist (bni)

2020

2021 initieel

2021
aangepast

4.005,1

4.377,3

4.555,3

569,0

637,0

637,0

Douanerechten

2.307,0

2.728,0

2.466,0

Totaal

6.881,1

7.742,3

7.658,3

Btw

Bron: Algemene Toelichting
De hoofdreden voor de stijging van de bni-bijdrage is de Brexit Adjustment Reserve. Voor het
overige houdt het krediet rekening met de aanpassingen van de begroting 2020 van de
Europese Unie.
3.3

Belasting op niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval (hierna: bijdrage
"kunststof")

Vanaf 2021 moet iedere lidstaat van de Europese Unie een bijdrage storten voor nietgerecycleerd kunststof. De maatregel maakt deel uit van het relanceplan Next Generation
van de EU. Dit plan werd aangenomen door het Europese Parlement maar moet nog worden
bekrachtigd door de nationale parlementen.
De bijdrage "kunststof" behoort tot de begroting van de eigen middelen van de Europese
Commissie. Het besluit ‘eigen middelen’ met betrekking tot de bijdrage is omgezet in
nationale wetgeving bij wet van 11 maart 2021 houdende instemming met het Besluit (EU,
Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU. – Euratom.
In zijn advies over het wetsontwerp was de Raad van State van oordeel dat de gewesten
bevoegd zijn om de nodige maatregelen te treffen voor de organisatie en toepassing van de
regeling inzake de nationale bijdragen "kunststof", en dat zij eveneens hun instemming
moeten verlenen met het besluit. De bekrachtiging door het federale parlement, die
samenhangt met de dringende aard van de maatregel, vormt geen belemmering om de
dialoog met de gewesten over de bijdrage "kunststof" voort te zetten.
In principe zal die bijdrage dus geen impact hebben op de federale begroting. In afwachting
van een akkoord met de gewesten valt een prefinanciering door de federale regering evenwel
niet uit te sluiten. Wanneer alle lidstaten de beslissing over de bijdrage zullen hebben
bekrachtigd, zal die immers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 van toepassing
worden.
Het Rekenhof merkt op dat momenteel geen kredieten op de begroting zijn ingeschreven
voor de storting van de bijdrage "kunststof", die wordt geraamd op 156,0 miljoen euro voor
2021.
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DEEL II

Ontvangsten Entiteit I
HOOFDSTUK 1

Ontvangsten van de federale
overheid
1

Algemene evolutie van de ontvangsten

De Algemene Toelichting herraamt de (lopende en kapitaal-)ontvangsten van de federale
overheid voor het jaar 2021 op 118,7 miljard euro, d.i. een vermindering met 3,0% tegenover
de initiële vooruitzichten. De ontvangsten bestaan hoofdzakelijk uit fiscale ontvangsten (die
3,3% dalen tegenover de initiële ramingen). De volgende punten van dit hoofdstuk
becommentariëren deze daling.
Tabel – Totale kasontvangsten (in miljoen euro)
Initieel 2021
Fiscale ontvangsten
Niet-fiscale ontvangsten
Totale ontvangsten

Aangepast
2021

Verschil

118.193

114.323

-3.870

4.185

4.331

+146

31

-3.724

3.365

3.104

-261

Afdrachten Gemeenschappen en
Gewesten

46.211

46.358

+147

Afdrachten sociale zekerheid

20.437

20.008

-429

604

658

+54

Totale afdrachten

70.617

70.128

-489

Middelenbegroting

51.761

48.526

-3.235

(42,3%)

(40,9%)

Afdrachten Europese Unie

Diverse afdrachten

(Percentage van de
middelenbegroting)

122.378

118.654

Bron: Algemene Toelichting en Rekenhof

31

Zonder een niet-fiscale ontvangst van 33,0 miljoen euro in verband met de aanmuntingsoperaties van de Koninklijke
Munt van België.
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Buiten de in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven kredieten bedragen de afdrachten
aan andere overheden 70,1 miljard euro, wat lichtjes minder is in vergelijking met de initiële
ramingen. Ze hebben nagenoeg uitsluitend betrekking op de fiscale ontvangsten 32. De voor
het jaar 2021 geraamde fiscale ontvangsten die door de federale overheid worden geïnd,
worden voor 61,3% afgedragen aan andere overheidsniveaus of openbare entiteiten. Deel I,
hoofdstuk 2, en het vervolg van dit hoofdstuk verstrekken meer gedetailleerde informatie
over die afdrachten.
De in de middelenbegroting in te schrijven ontvangsten wordt op 48,5 miljard euro geraamd.
Dit is een daling met 6,3% tegenover de initiële begroting 2021.
De federale Staat is ook verantwoordelijk voor het volledig innen van bepaalde belastingen
ten voordele van derden (gewestbelastingen en douanerechten) voor in totaal 6,0 miljard
euro. De Algemene Toelichting vermeldt niet de raming van het geïnd bedrag voor de
gemeentelijke opcentiemen op de PB.

2

Fiscale ontvangsten

2.1

Evolutie van de kasontvangsten

De ontvangsten op kasbasis voor 2021 worden nu geraamd op 114.323,1 miljoen euro, een
daling van 3.869,4 miljoen euro (-3,3%) tegenover de geraamde ontvangsten in de initiële
begroting 2021. Dit is voornamelijk te verklaren door een sterke daling van de btwontvangsten (-4.031,1 miljoen euro) en een stijging van de ontvangsten bedrijfsvoorheffing
(+1.640,4 miljoen euro). De ontvangsten 2021 zijn 9.120 miljoen euro (+8,7%) hoger dan de
gerealiseerde ontvangsten van 2020 (105.203,1 miljoen euro).
Om de kasontvangsten te bepalen, raamt de FOD Financiën (Stafdienst Beleidsexpertise) de
fiscale ontvangsten in eerste instantie op ESR-basis. Hij zet deze vervolgens om naar
kasontvangsten via de nodige "kascorrecties" (-4.205 miljoen euro). Deze betreffen in
hoofdzaak de inkomsten uit de directe belastingen, in het bijzonder de bedrijfsvoorheffing
(voor 2021 geraamd op -3.627 miljoen euro). Uitzonderlijk houden de kascorrecties in 2021
ook rekening met de impact van de afschaffing van het decembervoorschot 2021 van de
bedrijfsvoorheffing33 (-1.541 miljoen euro) en een verschuiving van de ontvangsten
vennootschapsbelasting (+1.268 miljoen euro) van 2020 naar 2021 door een vertraging in het
kohieren in 2020. De regering besliste om de afschaffing van het btw-voorschot (voor het
eerst toegestaan in december 2020 en geraamd op 2,75 miljard euro34) permanent te maken35,
waardoor de ontvangsten van december 2021 lager zijn dan in de raming bij de initiële
begroting.

32

Er is ook gepland dat een bedrag van 14 miljoen euro niet-fiscale ontvangsten aan de gewesten zal worden
afgedragen.

33

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie,
artikelen 17-18.

34

Na conclaaf berekende de FOD Financiën het effect uiteindelijk op 2,5 miljard euro.

35

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie,
artikel 16.
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Uit de grafiek blijkt dat vooral de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting in 2021 nog niet
het niveau behalen van voor de coronacrisis.
Grafiek - Evolutie belangrijkste belastingcategorieën 2019-2021 (in miljoen euro)

45.000,0
40.000,0
35.000,0
30.000,0
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15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0

PB

Vennb

Btw

Accijnzen

RV

2019

41.278,6

19.365,1

31.463,4

9.518,7

4.100,4

2020

42.063,6

13.948,8

27.174,0

8.515,4

3.414,0

BC 2021

42.349,0

17.023,8

31.310,6

9.022,0

3.757,1

Bron: Algemene Toelichting en Rekenhof
2.2

Basisraming door de FOD Financiën

De FOD Financiën licht in zijn nota van 4 maart 2021 36 de raming van de fiscale ontvangsten
op ESR-basis voor 2021 toe. Hij raamt deze op 118.431,3 miljoen euro, dit is 877 miljoen euro
minder tegenover de initiële begroting 2021 (zie tabel hieronder).
Tabel - ESR-ontvangsten 2020 en 2021 (in miljoen euro)
2020

2021

Initiële begroting 2021

110.309,7

119.308,3

Begrotingscontrole 2021

111.424,4

118.431,3

+1.114,8

-877,0

Verschil

Bron: Nota FOD Financiën van 4 april 2021
De FOD Financiën neemt als basis voor die raming de vermoedelijke gerealiseerde
ontvangsten van 202037 (111.424,4 miljoen euro, dit is 1.114,8 miljoen euro meer dan bij de
initiële begroting 202138). Vervolgens maakt hij gebruik van een gedesaggregeerd macro-

36

Nota van de Studiedienst van de FOD Financiën met referentie ESS/2021-0024-01 van 4 maart 2021.

37

De definitieve ESR-resultaten zijn pas gekend na de opmaak van de raming (in februari T+1) en bedragen 111.115,8
miljoen euro, dit is 308,6 miljoen lager dan de raming door lagere ontvangsten bij de inkohiering van de
vennootschapsbelasting.

38

De hogere ramingen kunnen toegeschreven worden aan de hogere ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing
(+1.404,1 miljoen euro). De lagere kohieren van de personenbelasting (-600,9 miljoen euro) worden grotendeels
gecompenseerd door hogere kohieren in de vennootschapsbelasting (+521,5 miljoen euro).
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economisch model voor de belangrijkste inkomstencategorieën (personenbelasting,
vennootschapsbelasting, btw en accijnzen), in het licht van de parameters van de
economische begroting van het FPB van februari 2021. Zoals bij de initiële begroting van 2021,
paste hij dit model aan om de tijdelijke effecten van de coronacrisis erin te verwerken. Bij de
personenbelasting wordt rekening gehouden met het toegenomen aandeel van de sociale
uitkeringen en bij de btw-ontvangsten wordt het effect van de export geneutraliseerd. Voor
de accijnzen verbeterde de FOD Financiën het macro-economisch model aan de hand van
recentere ex-post gegevens. Het vernieuwde model houdt o.m. rekening met het verhoogde
benzineverbruik als gevolg van de "dieselgate" in 201539.
Wat de roerende voorheffing betreft, houdt de raming van de FOD Financiën rekening met
de actuele verwachtingen inzake dividenduitkeringen en de evolutie van de intresten.
De FOD Financiën vermindert de ontvangsten uit de fiscale regularisatie met 40 miljoen
euro en brengt deze terug in overeenstemming met de ontvangsten van de voorgaande jaren
(115 miljoen euro). Hij geeft aan dat de eerste maanden van 2021 resulteerden in hogere
ontvangsten, maar deze bieden geen garantie voor de resterende maanden. Bij de opmaak
van de vermoedelijke ontvangsten 2021 (begrotingsopmaak 2022) zal een nieuwe evaluatie
gemaakt worden.
De overige ontvangsten worden berekend door de bevoegde fiscale administraties.
Naast de aanpassingen van het model maakte de FOD Financiën ook gebruik van technische
correcties om rekening te houden met de impact van tijdelijke maatregelen of uitzonderlijke
ontvangsten die de inkomsten van 2020 hebben beïnvloed. De technische correcties hebben
betrekking op:




de éénmalige impact van de coronamaatregelen in 2020 (+1.400,3 miljoen euro) 40;
een uitzonderlijke terugbetaling van btw in 2020 (+255 miljoen euro);
verschuiving van accijnsinkomsten van 2020 naar 2021 door betalingsuitstel (+78,5
miljoen euro).

Het Rekenhof wijst erop dat de FOD Financiën zich voor de éénmalige impact van de
coronamaatregelen (met uitzondering van deze m.b.t. de verlaagde bedrijfsvoorheffing voor
tijdelijke werkloosheid) nog altijd baseert op de ramingen opgemaakt bij de initiële
begroting (voor de start van de tweede coronagolf en lockdown). Hierdoor kan de
opgenomen impact afwijken van de gerealiseerde minderontvangst in 2020 en is de
verhoging van de startbasis van 2021 onvoldoende verantwoord.
Het Rekenhof merkt ook op dat de FOD Financiën voor de raming van de ontvangsten 2021
geen rekening heeft gehouden met de versnelde inkohiering van de personenbelasting van
het aanslagjaar 2020 (eind december 2020 werden 612.504 meer aangiftes gekohierd dan eind
2019). Rekening houdend met het gemiddeld gekohierd bedrag berekende de FOD Financiën

39

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen software in zijn wagens had geïnstalleerd om het verbrandingsgedrag
van dieselmotoren te manipuleren. De ophef en de imagoschade die hierop volgde, heeft de verkoop van
benzinewagens in België opnieuw gestimuleerd, zodat het aandeel van het benzineverbruik aanzienlijk is
toegenomen.

40

Parl. St. Kamer, DOC 1919/001, p.67 (tabel 3) en de opmerking hieromtrent onder punt 2.4.2.
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een voorlopig effect van 531 miljoen euro41. In welke mate dit effect daadwerkelijk tot een
positieve impact op de ontvangsten van 2021 zal leiden, zal pas duidelijk zijn na het afronden
van de kohiering van het aanslagjaar 2020 (juni 2021)42. Het effect werd wel al opgenomen in
de one-offs van 202043.
De FOD Financiën neemt ook de impact van de fiscale vrijstellingen op regionale en lokale
COVID-19-steun niet meer in aanmerking. Volgens de FOD Financiën zal deze abstractie
slechts een geringe impact hebben op de ontvangsten, omdat hij bij de ramingen rekening
houdt met de gerealiseerde ontvangsten in 2020 en omdat de impact van de toegekende
subsidies wellicht beperkt is. Het Rekenhof ontving geen verdere informatie.
Om de totale fiscale ontvangsten voor begrotingsconclaaf (118.431,3 miljoen euro) te bepalen
voegt de FOD Financiën tenslotte de bijkomende impact van de eerder genomen fiscale
maatregelen (-411,7 miljoen euro) toe. Deze worden nader toegelicht in 2.4.1.
2.3

Fiscale ontvangsten na het begrotingsconclaaf (ESR-basis)

De ontwerpbegroting raamt de fiscale ontvangsten op ESR-basis op 118.582,2 miljoen euro.
De toename tegenover de basisraming (+96,9 miljoen euro) is het resultaat van de impact
van de fiscale maatregelen zoals beslist tijdens het begrotingsconclaaf van april 2021.
2.4

Aanvullende weerslag van de fiscale maatregelen

De netto-weerslag van de fiscale maatregelen op de geraamde ontvangsten voor 2021
bedraagt -314,8 miljoen euro. Het betreft, enerzijds, de budgettaire impact van eerder
genomen maatregelen op basis van meer recente gegevens (-411,7 miljoen euro,
waarvan -471,3 miljoen euro voor de COVID-19-maatregelen) en, anderzijds, bijkomende
fiscale maatregelen (+96,9 miljoen euro) die werden beslist tijdens het begrotingsconclaaf
van april 2021.
Tabel 4 – "Bijkomende weerslag van de fiscale maatregelen in 2021" bij de Algemene
Toelichting (p. 68) bevat een overzicht van deze maatregelen. De raming van deze
maatregelen gebeurt eveneens op ESR-basis.
Hieronder bespreekt het Rekenhof elk van voormelde categorieën afzonderlijk.
2.4.1 Herziening van de aanvullende weerslag van de bestaande fiscale
maatregelen
Herzieningen van vroeger genomen maatregelen zijn meestal het gevolg van meer recente
of preciezere beschikbare gegevens. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de
belangrijkste budgettaire herzieningen vóór conclaaf tegenover de initiële begroting.

41

Dit effect duidt op hogere terugbetalingen in 2020, waardoor de kohieren personenbelasting in 2020 531 miljoen
negatiever zijn.

42

Het hoger aantal kohieren kan gedeeltelijk verklaard worden door een grote toename van de voorstellen van
vereenvoudigde aangifte, waardoor er finaal meer aangiftes zullen opgemaakt zijn dan vorige jaren.

43

Algemene Toelichting, p.11.
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Bestaande fiscale maatregel

Initieel
2021

Aangepast
2021

Bijkomende impact coronamaatregelen

0,0

-194,0

Hervorming vennootschapsbelasting

0,0

-175,4

20,8

20,8

103,8

0

4,7

0

Accijnsverhoging (btw-effect)
Verhoging minimumpensioenen (terugverdieneffect)
Min. arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (terugverdieneffect)

Bron: Algemene Toelichting initiële begroting 2021 44 en Verslag van het Monitoringcomité van
11 maart 202145
De terugverdieneffecten van de sociale maatregelen m.b.t. de minimumpensioenen en de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn bij de begrotingscontrole verwerkt in de parameters
van het FPB en moeten derhalve niet meer opgenomen worden als bijkomende impact. Dit
geldt ook voor het btw-effect van de accijnsmaatregelen die werden ingevoerd bij de initiële
begroting. Dit effect (+20,8 miljoen euro) werd echter bij de begrotingscontrole 2021 ten
onrechte toegevoegd aan de fiscale ontvangsten.
Voor de bespreking van de bijkomende impact van de coronamaatregelen (-194,0 miljoen
euro) verwijst het Rekenhof naar punt 2.4.2, voor de bijkomende impact van de hervorming
van de vennootschapsbelasting (-175,4 miljoen euro) naar punt 2.4.3.
2.4.2 Aanvullende weerslag van de COVID-19-maatregelen
Het Parlement keurde in mei 2020 een eerste wet met fiscale steunmaatregelen goed 46.
Sedertdien heeft het een aantal bijkomende wetgevende initiatieven genomen 47.
De FOD raamt de negatieve impact van de tijdelijke COVID-19-maatregelen op de
ontvangsten van 2020 op 1.400,3 miljoen euro 48. Hij heeft dit bedrag aangewend onder de
vorm van technische correcties in de fiscale ontvangsten van 2020 die als basis dienen voor
de raming van de fiscale ontvangsten 2021. Voor 2021 heeft hij bovendien een bijkomende
weerslag toegevoegd van -471,3 miljoen euro aan COVID-19-maatregelen (zie tabel
hieronder).

44

Parl. St. Kamer, DOC 1576/001, p. 96 (tabel 5).

45

Parl. St. Kamer, DOC 1919/001, p. 68 (tabel 4).

46

Wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS
11/06/2020).

47

Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolgen van de COVID-19pandemie en wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie.

48

De impact heeft betrekking op de verhoogde investeringsaftrek (178,9 miljoen euro), de carry-back reserve (524,1
miljoen euro), de verlaagde btw voor de horeca (347,5 miljoen euro), niet-belaste overuren (46 miljoen euro), de
verlaagde bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid (282 miljoen euro), verlaagde btw op handgel en maskers
(20,8 miljoen euro) en vrijstelling van het expeditierecht (1 miljoen euro).
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Dit verslag focust op de impact van de COVID-19-maatregelen op de aangepaste begroting
2021. Een uitgebreidere analyse komt later dit jaar aan bod in het 178e Boek van het Rekenhof.
Tabel - COVID-19-maatregelen: geraamde impact op de ontvangsten van 2021 (in miljoen euro)
Maatregel

Initiële
begroting
2021

Aangepaste
begroting 2021

Verschil

Maatregelen reeds gekend bij opmaak van de initiële begroting
Verhoogde investeringsaftrek (25%)

-110,9

-108,5

2,4

-62,1

-64,9

-2,9

Carry-back: economische vrijstelling
personenbelasting

-2,0

-4,9

-2,9

Carry-back: vrijgestelde reserve
vennootschapsbelasting

-60,1

-60,1

0,0

Wijziging percentages inzake
voorafbetalingen (verlies
vermeerderingen)

-50,4

-50,3

0,1

Verhoging van de aftrek voor
receptiekosten van 50% naar 100%

-48,7

-48,7

0,0

0,0

-25,3

-25,3

Uitbreiding taxshelter naar start-ups en
scale-ups

-2,9

-2,8

0,1

Uitbreiding taxshelter voor KMO’s met
aanzienlijk omzetverlies

-2,3

-2,3

0,0

-277,3

-302,9

-25,6

15% bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke
werkloosheidsuitkeringen

0,0

-80,9

-80,9

Kwijtschelding huur

0,0

-50,3

-50,3

Vrijstelling van overuren in kritische
sectoren

0,0

-23,0

-23,0

Verhoging thuiswerkvergoeding

0,0

-8,0

-8,0

Btw verlaging op handgels en
mondmaskers

0,0

-6,2

-6,2

0,0

-168,4

-168,4

-277,3

-471,3

-194,0

Carry-back

Giften

Subtotaal
Maatregelen na conclaaf begrotingsopmaak 2021

Subtotaal
Totaal

Bron: Algemene Toelichting en Rekenhof
Het Rekenhof formuleert op basis van informatie van de FOD Financiën volgende
opmerkingen.
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Maatregelen reeds gekend bij opmaak van de initiële begroting (-302,9 miljoen euro)
Het Rekenhof stelt vast dat de budgettaire impact van de maatregelen niet is herraamd49 en
verwijst bijgevolg naar zijn opmerkingen in zijn rapport over het initieel begrotingsontwerp
202150. De ramingen steunen op verouderde fiscale gegevens en de effecten van de tweede
coronagolf zijn er niet in verwerkt, waardoor een actualisatie ervan wenselijk was geweest.


Giften

Hoewel de FOD Financiën de budgettaire impact van de maatregel inzake giften reeds vóór
de goedkeuring van de initiële begroting raamde, was deze impact er aanvankelijk niet in
opgenomen. Deze maatregel is nu wel verwerkt in de aangepaste begroting (impact op de
kohieren personenbelasting van -25,3 miljoen euro).


Carry-back

De carry-back-maatregel bestaat uit een economische vrijstelling in de personenbelasting en
een vrijgestelde reserve in de vennootschapsbelasting. Hierdoor konden belastingplichtigen
hun geraamde verliezen van 2020 al in mindering brengen van hun winst van 2019
(aanslagjaar 2020)51.
Uit voorlopige cijfers van de FOD Financiën blijkt dat 2.821 vennootschappen deze
vrijgestelde reserve aangelegd hebben voor in totaal 346,6 miljoen euro. Aan een maximale
belastingvoet van 29,58% stemt dit overeen met -102,5 miljoen euro
vennootschapsbelasting52. Dit is beduidend minder dan de geraamde impact van -600,5
miljoen euro (waarvan -420,3 miljoen in 2020, verwerkt via een technische correctie53,
en -180,2 miljoen in 202154).
De FOD Financiën kon nog geen cijfers voorleggen voor het gebruik van de carry-back in de
personenbelasting.
Maatregelen na conclaaf begrotingsopmaak (-168,4 miljoen euro)
De regering heeft de afgelopen maanden een aantal COVID-19-maatregelen verlengd en
nieuwe maatregelen goedgekeurd.

49

De totale impact van de maatregelen werd niet herraamd, enkel de aanrekening op de kohieren wijzigde in beperkte
mate op basis van het inkohieringsritme.

50

Parl. St. Kamer, DOC 55 1577/002, p.29-34.

51

Deze maatregel is dus eerder een verschuiving dan een kost aangezien de afgetrokken verliezen 2020 niet meer in
mindering kunnen worden gebracht van de winsten in latere aanslagjaren.

52

Dit is de toestand op 5 mei 2021. Het Rekenhof ontving geen opsplitsing van dit bedrag per begrotingsjaar.

53

De technische correctie opgenomen in tabel 3 van de Algemene Toelichting bedraagt 524,1 miljoen euro. Dit bedrag
is samengesteld uit 420,3 miljoen euro impact op de kohieren vennootschapsbelasting en 103,8 miljoen euro impact
op de kohieren personenbelasting.

54

De bijkomende weerslag in de vennootschapsbelasting in 2021 bedraagt -60,1 miljoen euro (zie tabel 4 van de
Algemene Toelichting). Dit vormt echter de som van -180,2 en 120,1 miljoen euro. Aangezien het verlies reeds in
mindering werd gebracht van de winsten van 2019 (AJ 2020) en men ervan uitging dat de economie zou herstellen
vanaf 2021, werd in de raming uitgegaan van een positief effect op de voorafbetalingen in 2021 van 120,1 miljoen
euro.
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15% bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

De regering voerde het verlaagd tarief van 15% bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke
werkloosheidsuitkeringen in 2020 in en verlengde deze inmiddels tot 30 juni 2021. De in de
aangepaste begroting opgenomen impact van -80,9 miljoen euro55 houdt evenwel slechts
rekening met een verlenging tot 31 maart 2021 terwijl hij een daling van de tijdelijke
werkloosheid verwacht vanaf februari. Deze uitgangspunten zijn intussen achterhaald
waardoor een actualisatie nuttig was geweest. Op basis van het voorgaande, is het Rekenhof
immers van mening dat de impact van deze maatregel onderraamd is.


Kwijtschelding huur

De verhuurder kan een belastingvoordeel genieten van 30% van de kwijtgescholden huur
voor zover het gaat om een vrijwillige kwijtschelding van minstens 40% van de huurprijs
voor de maanden maart, april en/of mei 2020 aan een huurder die zijn handelszaak geheel
of gedeeltelijk heeft moeten sluiten naar aanleiding van de maatregelen waartoe werd beslist
in het kader van de COVID-19-pandemie. De FOD Financiën raamt de kostprijs van deze
maatregel op 83,8 miljoen euro, waarvan 50,3 miljoen euro zich zou vertalen in minder
voorafbetalingen in 2021. Deze raming steunt op een aantal hypotheses, o.a. voor wat de
gemiddelde huurprijs en het aantal kwalificerende huurders betreft. De FOD Financiën
veronderstelt dat 80% van de huur zal worden vrijgesteld. Het is evenwel niet duidelijk of de
berekening voldoende rekening houdt met alle voorwaarden die de wet oplegt 56. Wat het
aantal kwalificerende huurders betreft, heeft de FOD Financiën zijn raming gebaseerd op de
NACE-BEL codes van de getroffen sectoren. Deze selectie omvat mogelijk ook grote
ondernemingen, die echter door deze regeling uitgesloten zijn als huurder. Gelet op die
verschillende elementen wijst het Rekenhof dus op de onzekerheid verbonden aan deze
raming.


Vrijstelling van overuren in kritische sectoren

Om bedrijven uit kritische sectoren te ondersteunen, besliste de federale regering in het
voorjaar van 2020 om 120 extra vrijwillige overuren mogelijk te maken en dit volledig vrij van
belastingen. De aangepaste begroting houdt rekening met een technische correctie van 46,0
miljoen euro op de fiscale ontvangsten van 2020 (minderontvangsten in de
bedrijfsvoorheffing).
In de aangepaste begroting 2021 is ook een bijkomende weerslag van 23,0 miljoen euro
verwerkt. Uit de berekeningsnota van de FOD Financiën blijkt dat dit overeenstemt met de
impact voor 120 vrijwillige overuren in één kwartaal. Intussen werd de regeling verlengd tot
het tweede kwartaal van 2021, waardoor de bijkomende impact dus zou oplopen tot 46,0
miljoen euro.

55

Aangezien de globale taxatie niet wijzigt, is er sprake van een verschuiving van de inkomsten van 2021 (minder
bedrijfsvoorheffing) naar 2022 en 2023 (inkohiering personenbelasting).

56

Naast de huurprijs mogen ook de huurvoordelen mee in aanmerking worden genomen. Het bedrag van de
kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend, kan niet
meer bedragen dan 5 000 euro per maand per huurovereenkomst, noch meer bedragen dan 45 000 euro per
belastingplichtige-verhuurder. De huurder en verhuurder mogen niet met elkaar gelieerd zijn.
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De berekening van deze bijkomende weerslag steunt echter op een aantal moeilijk te
beoordelen hypotheses.


Verhoging thuiswerkvergoeding

De regering verhoogde de forfaitaire thuiswerkvergoeding van 129,48 euro naar 144,31 euro
per maand voor het tweede kwartaal van 2021. De FOD Financiën raamt de impact van deze
maatregel op een verlies van 8,0 miljoen euro aan inkomsten uit vennootschapsbelasting.
Deze berekening steunt op de hypothese dat 25% van de werknemers uit de private sector
thuiswerken én de maximale vergoeding toegekend krijgen. Het Rekenhof kan niet nagaan
of deze hypothese plausibel is. In de mate dat dit correct is, stelt het Rekenhof wel vast dat
de impact van 8,0 miljoen euro in 2021 overschat is aangezien deze moet gespreid worden
over drie jaren57.


Btw-verlaging op handgels en mondmaskers

De regering verlaagde het btw-tarief op de levering, intracommunautaire verwerving en
invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels tijdelijk van 21% naar 6%. De maatregel
was oorspronkelijk van toepassing van 4 mei 2020 t.e.m. 31 december 2020 maar werd
intussen verlengd tot 30 juni 2021. De kostprijs ervan wordt voor 2020 op 20,8 miljoen euro
geraamd en voor 2021 op 6,2 miljoen euro.
Het Rekenhof ziet niet goed hoe de twee bovenvermelde bedragen kunnen worden
verantwoord. De daling van het btw-tarief zou immers ruimschoots gecompenseerd worden
door de enorme toename van de gebruikte volumes van deze producten. Uit de
berekeningsnota van de FOD Financiën blijkt daarenboven een verwachte meeropbrengst
van 53,6 miljoen euro in 2020 en 26,9 miljoen euro voor de eerste drie maanden van 2021
(wetende dat de maatregel intussen werd verlengd tot 30 juni 2021).
COVID-19-maatregelen niet opgenomen in de begroting
De regering voerde naast bovenstaande maatregelen nog andere fiscale wijzigingen door in
de strijd tegen de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Het Rekenhof wijst op volgende
maatregelen die niet zijn opgenomen in de begroting:


Nalatigheids- en moratorium interesten

De regering aligneert tijdelijk de tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten 58 in
de btw en accijnsrechten op die in de inkomstenbelastingen. Dit houdt in dat het tarief daalt
van 9,6% tot respectievelijk 4% en 2%. Deze maatregel geldt enkel tijdens het tweede
kwartaal van 2021 (-22,7 miljoen euro op jaarbasis) 59.
Ook de btw-boete voor laattijdige betaling daalt in dezelfde periode van 15% naar 10%
(-23,8 miljoen euro op jaarbasis).

57

85% kan worden toegewezen aan de voorafbetalingen in 2021 en 15% aan de inkohiering (waarvan 70% in 2022 en
30% in 2023).

58

De nalatigheids- en moratoriuminteresten worden in de middelenbegroting als niet-fiscale ontvangsten
opgenomen.

59

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie,
artikel 19-22.
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De FOD Financiën heeft voormelde impact op jaarbasis geraamd. De lagere tarieven gelden
vooralsnog echter slechts voor drie maanden.


Btw-verlaging horeca

Na het conclaaf besliste de regering om het btw-tarief opnieuw te verlagen in de horeca.
Vanaf 8 mei en tot 30 september 2021 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor verstrekte
maaltijden en voor alle dranken60. Uit de berekeningsnota van de FOD Financiën blijkt dat
de budgettaire impact kan geraamd worden op 1.073,1 miljoen euro op jaarbasis, of 447,1
miljoen euro voor vijf maanden. Die impact is nog niet opgenomen in de
ontvangstenramingen van de voorliggende aangepaste begroting.
Die begroting vermeldt overigens opnieuw de technische correctie van 347,5 miljoen euro
voor 202061, die al werd gebruikt in de initiële begroting 2021. In zijn verslag over die
begroting had het Rekenhof geoordeeld dat die impact ongetwijfeld overschat was, omdat
de FOD Financiën de correctie had berekend op basis van de omzet van de sector in 2019.
De beperkingen die werden opgelegd tijdens de gezondheidscrisis in 2020 hebben echter
onvermijdelijk geleid tot een daling van de omzet in vergelijking met deze van 2019.


Consumptiecheques

Er kon tot 31 december 2020 een consumptiecheque van maximum 300 euro belastingvrij
worden toegekend aan werknemers62. In hoofde van de werkgever wordt de waarde van de
cheque als een beroepskost aangemerkt en is deze dus 100% aftrekbaar 63.
De extra btw-inkomsten op aankopen die gefinancierd worden met de consumptiecheque,
zouden voldoende moeten zijn om de kost van de bijkomende aftrekpost in de
vennootschapsbelasting te compenseren, waardoor geen budgettaire impact in rekening
wordt gebracht. Het Rekenhof herhaalt zijn opmerking van zijn verslag in verband met de
initiële begroting en wijst op een risico op onderraming aangezien het onwaarschijnlijk is
dat alle bijkomende aankopen onderworpen zullen zijn aan het 21% btw-tarief. De cheque
kan immers ook worden gebruikt in de horeca en in de culturele en/of sportsector, waar
veelal lagere tarieven van toepassing zijn. Bovendien zullen mogelijk niet alle uitgegeven
cheques ook daadwerkelijk uitgegeven worden en zal er wellicht ook een verschuiving tussen
begrotingsjaren optreden64.

60

Koninklijk besluit van 27 april 2021 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de
tarieven van de belasting op de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten.

61

Parl. St. Kamer, DOC 1919/001, p. 67 (tabel 3).

62

Wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

63

Bij het afronden van dit begrotingsrapport nam de regering nog een bijkomende maatregel omtrent het toekennen
van coronapremie van maximaal 500 euro aan loontrekkenden. Deze premie kan toegekend worden door bedrijven
die het afgelopen jaar goed presteren maar vormt geen verplichting. De premie zal vergelijkbaar zijn met de
consumptiecheque maar zal in een ruimer aantal sectoren kunnen uitgegeven worden. Het Rekenhof kon de
eventuele fiscale gevolgen van deze maatregel niet meer onderzoeken.

64

De aftrekbaarheid van de consumptiecheque in de vennootschapsbelasting uit zich vooral door
mindervoorafbetalingen in 2020 terwijl de extra btw-inkomsten zich gedeeltelijk pas in 2021 zullen voordoen.
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COVID-19-maatregelen met een invloed op de kasontvangsten
Naast bovenstaande maatregelen, die een invloed hebben op de ESR-ontvangsten van 2021,
wijst het Rekenhof op onderstaande maatregelen met een invloed op de kasontvangsten 65:


Btw-decembervoorschot

In principe moeten ondernemingen uiterlijk op 24 december een decembervoorschot
betalen, zo niet volgen er nalatigheidsinteresten. In het kader van de COVID-19herstelmaatregelen besliste de regering in 2020 om eenmalig af te wijken van dit principe,
wat een verschuiving inhoudt van ontvangsten van 2,5 miljard euro66 van 2020 naar 2021.
Intussen besliste de regering om dit voorschot definitief af te schaffen.


BV-decembervoorschot

Naar analogie met het btw-decembervoorschot, werd ook de verplichting om in december
een voorschot in de bedrijfsvoorheffing te betalen definitief geschrapt. De FOD Financiën
raamt de impact op 1.541 miljoen euro. Het betreft eveneens een eenmalige kasimpact
aangezien de verhoogde ontvangst van januari de minderopbrengst van de maand december
compenseert vanaf 2022.
2.4.3 Aanvullende weerslag van het conclaaf van april 2021
De regering verhoogde de fiscale ontvangsten met 96,9 miljoen euro door de bijkomende
impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting te verhogen (+85,2 miljoen euro)
en door de toevoeging van een btw-effect in het kader van het PHV (+11,7 miljoen euro).
Bijkomende impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting
(+85,2 miljoen euro)
Omdat de maatregelen van de hervorming in de vennootschapsbelasting (2018-2020) nog
niet op kruissnelheid67 zijn, voorzag de FOD Financiën in zijn raming in een bijkomende
impact van -175,5 miljoen euro. De regering verminderde deze impact met 85,2 miljoen euro
(tot -90,3 miljoen euro) omdat de eerdere berekening van de FOD Financiën onvoldoende
rekening hield met de maatregelen die al volledig opgenomen waren in de basis en die dus
geen bijkomende impact meer genereerden in de fiscale ontvangsten.
De bijkomende impact voor 2021 beperkt zich tot de kohieren vennootschapsbelasting van
de maatregelen die in 2019 en in 2020 in werking zijn getreden. Het bedrag is samengesteld
uit een negatieve impact van 190,3 miljoen als gevolg van de tariefverlaging in 2020 en de
invoering van een fiscale consolidatie in 2019, en een positieve impact van 100 miljoen euro
als gevolg van de compenserende maatregelen. De FOD Financiën verwerkt in zijn
berekening aangepaste groeiverwachtingen, de definitieve regelgeving en de vervroegde
inwerkingtreding van een aantal maatregelen. Hierdoor wijken de nieuwe ramingen af van
de impact die werd berekend in 2017.

65

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

66

In het rapport van het Monitoringcomité dd. 11 maart 2021 wordt een bedrag van 2,75 miljard euro vermeld. De
FOD Financiën bevestigde evenwel aan het Rekenhof dat het definitief bedrag 2,5 miljard euro bedraagt.

67

Zie rapport van het Rekenhof bij de initiële begroting 2021 (Parl. St. Kamer, DOC 55 1577/002).
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Het Rekenhof beschikt echter over onvoldoende gegevens om de huidige herraming te
evalueren. Het wijst er overigens op dat er ook de volgende jaren blijvende aandacht moet
worden geschonken aan de impact van de hervorming, aangezien sommige maatregelen nog
steeds niet op kruissnelheid zijn en een aantal slechts voor een tijdelijke verschuiving hebben
gezorgd68.
Btw in het kader van het PHV – terugverdieneffect (+11,7 miljoen)
In het kader van het PHV plant de regering in 2021 een eerste reeks investeringsprojecten.
Aangezien de Europese Commissie tussenkomst verleent voor de kostprijs van de
investeringen, exclusief btw, besliste de regering de niet-recupereerbare btw op
investeringsprojecten van niet-btw plichtige overheden aan de uitgavenkredieten toe te
voegen en de btw-ontvangsten met hetzelfde bedrag te verhogen. Het FPB heeft in zijn
vooruitzichten van februari immers nog geen rekening gehouden met het herstelplan van
België. De investeringen zitten dus nog niet in de macro-economische variabelen voor de
raming van de fiscale ontvangsten.
Het Rekenhof merkt hierbij op dat het terugverdieneffect van 11,7 miljoen euro geen rekening
houdt met de niet-aftrekbare btw in hoofde van de overheden van entiteit II. De
investeringen opgenomen in het herstelplan zullen in principe meegenomen worden in de
volgende vooruitzichten van het FPB, waardoor de impact op de btw-ontvangsten (en op
andere belastingcategorieën) automatisch zal worden verrekend.

3

Niet-fiscale ontvangsten

De niet-fiscale ontvangsten voor 2021 bedragen volgens de nieuwe raming 4.364 miljoen
euro, wat 146,0 miljoen euro meer is dan de initiële ramingen van 202169.
Volgens de Algemene Toelichting bedragen de niet-fiscale ontvangsten met een impact op
het vorderingensaldo, na ESR-correcties en afdrachten (-626 miljoen euro), 3.738 miljoen
euro. Dat is 127 miljoen euro minder dan de initiële ramingen van 2021.
Het ESR-verschil tussen de initiële en de aangepaste begroting 2021 (van -353 miljoen euro
naar -626 miljoen euro) is voornamelijk te verklaren door het indekken van het
wisselkoersrisico verbonden aan de betaling in dollar voor de aankoop van F35-vliegtuigen
en de Male-drones. Het betreft een verrichting zonder ESR-impact en waarvan de
tegenwaarde in sectie 51 van de algemene uitgavenbegroting is opgenomen.
In het raam van die overheidsopdrachten moet Defensie tot in 2030 immers
driemaandelijkse betalingen in USD verrichten. Het Federaal Agentschap van de Schuld
heeft voorgesteld te profiteren van de momenteel gunstige USD-wisselkoers en derhalve een
deel van de toekomstige betalingen in USD te dekken tegen het wisselkoersrisico (in totaal
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Zie Tabel 3 – Overzicht one-off’s, Algemene Toelichting, p. 11.
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Een ontvangst van 33,0 miljoen euro in verband met de aanmuntingsoperaties van de Koninklijke Munt van België
(Titel II, sectie 2, hoofdstuk 18, §1, artikel 97.00.01) moet evenwel worden omgeboekt naar de ontvangsten die
verband houden met de "Opbrengst van leningen en aanverwante verrichtingen zonder invloed op het netto te
financieren saldo".

COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ ONTWERPEN VAN AANPASSING VAN STAATSBEGROTING 2021 / 39

2,4 miljard USD in de periode 2021-2028) door termijncontracten op deviezen te sluiten ("FX
Outrights") 70.
Met het oog op het sluiten van die termijncontracten op deviezen in 2021, werden in de
algemene uitgavenbegroting 2021 (sectie 51) twee nieuwe basisallocaties gecreëerd 71 terwijl
in de middelenbegroting bij diezelfde sectie twee nieuwe artikelen werden ingeschreven 72.
Dividenden
De huidige gezondheidscrisis heeft de inning van dividenden uit de deelnemingen van de
Staat in de financiële instellingen sterk beïnvloed. Die ontvangsten hangen onder meer af
van de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank die dit jaar de uitkering van
dividenden73 aan een aantal strikte voorwaarden heeft gekoppeld. In de initiële en in de
aangepaste begroting bedragen de ontvangsten van de financiële instellingen 222,3 miljoen
euro. De ontvangsten die de algemene vergaderingen van de verschillende instellingen
verwachten en die nog niet zijn betaald, bedragen thans 207 miljoen euro. Sommige banken
zullen op het einde van het jaar echter een bijkomend dividend voorstellen als de
voorwaarden dat toelaten.
Er valt op te merken dat het aan de Staat toekomende deel in het resultaat van de NBB
(-75,6 miljoen euro) en het dividend dat aan de Staat verschuldigd is op grond van zijn
participatie in de FPIM (-9,5 miljoen euro74) sterk zijn gedaald.
De ontvangsten uit door bpost gestorte dividenden dalen (-8,9 miljoen euro) en bovendien
is er geen storting van een tussentijds dividend gepland op het einde van het jaar.
Het Proximus-dividend is niet veranderd, namelijk 217,1 miljoen euro.
Terugbetaling van inningskosten door de EU
De raming van de aan de EU gestorte douanerechten daalt met 261,3 miljoen euro in
vergelijking met de initiële begroting 2021. De ontvangsten in samenhang met de

70

Door middel van zo’n contract verbinden de partijen zich ertoe om op een welbepaalde datum in de toekomst een
bedrag in euro aan te leveren in ruil voor de ontvangst van een bedrag in USD tegen een wisselkoers die wordt
vastgelegd bij de sluiting van het contract. De wettelijke grondslag voor het sluiten van dergelijke contracten is
vervat in artikel 8, §3, 1°, j), van de wet van 22 december 2020 houdende de middelenbegroting voor het
begrotingsjaar 2021.

71

Een bedrag van 240,5 miljoen euro op basisallocatie 45-50.81.70.16 (Uitgaven m.b.t. afgeleide producten afgesloten
ter indekking van betalingen voor de F35 en MALE) en een bedrag van 10 miljoen euro op basisallocatie
45-50.81.70.17 (Wisselverliezen m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en
MALE). Die uitgaven hebben geen impact op het vorderingensaldo.

72

Artikel 02.20.86.70.06 (Ontvangsten m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de
F35 en Male), waarop een bedrag van 240,5 miljoen euro werd ingeschreven, en artikel 02.20.86.70.07
(Wisselwinsten m.b.t. afgeleide producten afgesloten ter indekking van betalingen voor de F35 en MALE). Elke
mogelijke wisselwinst in verband met de termijncontracten (d.w.z. het verschil tussen de wisselkoers op het
moment dat het termijncontract afloopt en de wisselkoers die in het contract werd bepaald) zal op dat artikel
worden aangerekend.

73

De vorige aanbeveling van de ECB verzocht de financiële instellingen geen dividenden uit te keren tot 1 januari 2021.

74

Bij deze aanpassing werd daarvoor geen ontvangst ingeschreven, maar in april 2021 werd een dividend van
4,2 miljoen euro gestort.
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douanerechten hangen van verschillende elementen af, zoals de economische conjunctuur,
de stijging van de importtarieven en de gewijzigde douanetarieven.
Inningskosten
van
douanerechten
worden
teruggestort
aan
België.
Het
inhoudingspercentage daarop is voortaan vastgelegd op 25% van het bedrag van de eigen
middelen dat aan de EU moet worden gestort. Een deel van de ontvangsten wordt overigens
teruggestort aan de buitenlandse douaneadministraties die deelnemen aan het systeem van
de single authorisation75.
Volgens de Algemene Toelichting bedraagt de terugbetaling van de inningskosten 518,4
miljoen euro (wat 154,0 miljoen euro minder is dan de initiële ramingen van 2021). Op basis
van de ramingen van de douanekosten in de Algemene Toelichting is het Rekenhof van
oordeel dat de ontvangst uit de terugbetaling van de inningskosten ongeveer 600 miljoen
euro zou kunnen bedragen.
Waarborgen
De federale overheid heeft in 2020 garantieregelingen geactiveerd voor de toekenning door
de banken van nieuwe kredieten en nieuwe kredietlijnen aan ondernemingen en
zelfstandigen, mits de naleving van bepaalde voorwaarden. In ruil voor die waarborgen
betalen de financiële instellingen premies aan de Staat. Die worden in de aangepaste
begroting op 39 miljoen euro geraamd voor het jaar 2021 (-32,3 miljoen euro in vergelijking
met de initiële begroting). Gezien het huidige uitstaande bedrag van de gewaarborgde
bedragen, lijkt die ontvangst nog overschat.
Crossborder
Het Crossborder-project in ruime zin slaat op het beleid inzake vervolging en invordering
van de verkeersboetes en strafrechtelijke boetes, zowel van Belgen als van buitenlanders.
Voor 2020 bedragen de fiscale ontvangsten 525,9 miljoen euro, waarvan 197,8 miljoen euro
voor de gewesten. Vanaf 2021 wordt voor Entiteit I een bijkomende netto-ontvangst verwacht
van ongeveer 100 miljoen euro. Die zou enerzijds voortvloeien uit de toename van de
ontvangsten in samenhang met de bestaande maatregelen en anderzijds uit bijkomende
ontvangsten afkomstig van nieuwe initiatieven zoals investeringen in het gerechtelijk
systeem (parket), in de politiezones en in verwerkingscentra. Het Rekenhof herinnert eraan
dat het bij zijn onderzoek van de initiële begroting voorbehoud had geformuleerd ten
aanzien van die vooruitzichten.
Op 2 april 2021 besliste de ministerraad dat er een heffing zou komen op alle boetes die via
het Crossborder-platform worden geïnd, teneinde de overtreders te responsabiliseren. Die
niet-fiscale ontvangst wordt op 15 miljoen euro76 geraamd en zal worden gebruikt om er de
werkingskosten van het Crossborder-project mee te financieren. De bijdrage zal verschillen

75

Met single authorisation wordt een grensoverschrijdende vergunning bedoeld afkomstig van douane-instanties van
verschillende lidstaten, die de plaatsing onder de regeling en/of de beëindiging ervan dekt, alsook de opslag, de
veredeling, de verwerking of de opeenvolgende processing. In de meeste gevallen moet de single authorisation
worden voorgelegd aan de douane-instanties die bevoegd zijn voor de plaats waar de hoofdboekhouding van de
aanvrager wordt gevoerd, wat auditcontroles mogelijk maakt, en waar minstens een deel van de vergunde
verrichtingen wordt uitgevoerd.

76

Titel I, sectie 2, hoofdstuk 12, artikel 36.90.01 – Heffing ter vergoeding van de administratieve verwerkingskosten
van het Crossborder-platform.
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naargelang het soort dossier. Het jaarlijkse rendement wordt geraamd op 43 miljoen euro
zodra de regeling op kruissnelheid is, maar de technische ontwikkelingen zullen niet klaar
zijn vóór september 2021. Het Rekenhof heeft geen informatie ontvangen in verband met de
bepaling van dat bedrag en kan dus geen uitspraken doen over de raming van het jaarlijkse
rendement ervan.
Verkoop van UMTS-licenties
De 2G- en 3G-licenties zijn verstreken in maart 2021. De regering heeft bij hoogdringendheid
een koninklijk besluit goedgekeurd77 dat het BIPT de mogelijkheid biedt de vergunningen te
verlengen met periodes van maximaal 6 maanden tot een nieuwe gunningsprocedure is
afgerond. Het rendement van die opbrengst uit die verlenging wordt geraamd op 30,7
miljoen euro per semester (betalingen in maart en september 2021).

77

Koninklijk besluit van 3 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het
opzetten en de exploitatie van GSM-mobilofonienetten, het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het
opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten en het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot
vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele
telecommunicatiesystemen van de derde generatie.
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HOOFDSTUK 2

Ontvangsten van de sociale
zekerheid
1

Algemene evolutie van de ontvangsten

Voor 2021 worden de geconsolideerde ontvangsten van de sociale zekerheid (RSZ-Globaal
Beheer, RSVZ-Globaal Beheer, RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de stelsels buiten het
Globaal Beheer en de overheidspensioenen) geraamd op 117,1 miljard euro, een stijging met
1,8 miljard euro tegenover de initiële ramingen.
Tabel - Ontvangsten van de sociale zekerheid (in miljoen euro)
Ontvangsten
2020

Initiële
ramingen
2021

2021/2020
(%)

Aangepaste
ramingen
2021

Aangepast/
Initieel 2021
(%)

Bijdragen

61.898,0

64.460,8

+4,14%

64.257,8

-0,31%

Dotaties en toelagen van
de overheden

32.503,7

25.621,0

-21,18%

27.840,6

+8,66%

Alternatieve financiering
van de Staat

16.846,1

20.147,4

+19,60%

19.723,3

-2,10%

5.077,4

5.137,8

+1,19%

5.302,2

+3,20%

116.325,2

115.367,0

-0,82%

117.123,9

1,52%

andere ontvangsten
Totaal

Bron: Algemene Toelichting initiële en aangepaste begroting 2021
Het grootste gedeelte van de ontvangsten, met name 54,86%, is afkomstig uit de sociale
zekerheidsbijdragen van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIVGeneeskundige Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en het stelsel van de
overheidspensioenen. De toelagen van de overheden vertegenwoordigen 40,61% van de
totale ontvangsten van de sociale zekerheid. Ze bestaan uit de toelagen van de federale Staat
en van de toelagen van de deelentiteiten (23,77%) en uit het aan de sociale zekerheid
toegewezen aandeel in de fiscale ontvangsten (de alternatieve financiering: 16,84%).
Het ontwerp van aangepaste begroting 2021 is gebaseerd op de ramingen en hypothesen van
februari 2021. Ze houden rekening met de maatregelen die gekend waren op het ogenblik
van de redactie van de begrotingsdocumenten. Enkele recente maatregelen, vooral inzake de
COVID-19-crisis, zijn niet in die ramingen opgenomen.

2

Eigen ontvangsten

De ontvangsten uit socialezekerheidsbijdragen worden voor 2021 geraamd op 64.257,8
miljoen euro, wat 203 miljoen euro minder is dan volgens de initiële ramingen.
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Tabel – Eigen ontvangsten van de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
Ontvangsten
2020

RSZ-Globaal Beheer

Initiële
ramingen
2021

2021/2020
(%)

Aangepaste
ramingen
2021

Aangepast
Initieel 2021
(%)

50.689,1

52.361,9

+3,30%

52.713,3

+0,67%

RSVZ-Globaal Beheer

4.257,7

4.701,7

+10,43%

4.285,2

-8,86%

RIZIV-Geneeskundige
Verzorging

1.474,9

1.432,2

-2,90%

1.485,7

+3,74%

345,6

525,7

+52,11%

392,4

-25,36%

5.130,7

5.439,3

+6,01%

5.381,2

-1,07%

61.898,0

64.460,8

+4,14%

64.257,8

-0,31%

Stelsels buiten Globaal
Beheer
Overheidspensioenen
Totaal

Bron: Algemene Toelichting initiële en aangepaste begroting 2021
De RSZ-Globaal Beheer int 82,03% van alle ontvangsten, het RSVZ-Globaal Beheer 6,67% en
het stelsel van de overheidspensioenen 8,37% (zie grafiek).
Grafiek – Procentueel aandeel van de dotaties en toelagen in de aangepaste ontwerpen van begroting 2021, naar
aard van de bron

2,31%

0,61%
8,37%

RSZ-Globaal Beheer

6,67%

RSVZ-Globaal Beheer
RIZIV-Geneeskundige
Verzorging

82,03%

Stelsels buiten Globaal
Beheer
Overheidspensioenen

Bron: Rekenhof
Het Rekenhof wijst op de moeilijkheden bij de raming van de ontvangsten inzake sociale
zekerheid in het kader van de begrotingscontrole, omdat er geen zekerheid is over de verdere
ontwikkeling van de COVID-19-crisis en de invloed daarvan, op korte en middellange
termijn, op de economische activiteit en de werkgelegenheid.
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2.1

Bijdragen van de RSZ-Globaal Beheer

De ontvangsten uit socialezekerheidsbijdragen stijgen met 351 miljoen euro tegenover de
initiële ramingen.
Dat is vooral het gevolg van:




nieuwe ramingen van de loonmassa aan de hand van de hypothesen van het FPB 78 en de
gegevens voor 2020 (impact op de bijdragen: +106,2 miljoen euro);
de geraamde weerslag van de doelgroepvermindering voor de maatregel "Plan-pluséén"79 (+66,2 miljoen euro);
de in het kader van de COVID-19-crisis toegekende bijdragenverminderingen (+156,9
miljoen euro, zie hierna) 80.

Impact van de COVID-19-crisis op de ontvangsten
De regering heeft een aantal steunmaatregelen uitgewerkt voor werkgevers die worden
getroffen door de COVID-19-crisis. De volgende tabel geeft een overzicht van die
maatregelen en van de geraamde minderontvangsten voor de RSZ-Globaal Beheer.
Tabel – Geraamde kostprijs van de steunmaatregelen voor werkgevers (in miljoen euro)
Maatregel

Voor

Begroting
2021

Gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid door
overmacht in 2020 met gewerkte dagen voor de jaarlijkse
vakantie - bedienden

2020

93,6

Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor
sommige categorieën van werkgevers van de
evenementensector

Tweede en derde
kwartaal 2021

22,6

Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor
sommige categorieën van werkgevers uit de hotelsector

Tweede kwartaal
2021

28,4

Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor
bepaalde categorieën van werkgevers uit de reissector

tweede en derde
kwartaal 2020 en
eerste en tweede
kwartaal 2021

6,0 tot 7,7

Compensatie van socialezekerheidsbijdragen voor de
toeleveranciers van de gesloten sectoren

tweede en vierde
kwartaal 2020
(vergeleken met
2019)

3,8

Vermindering van socialezekerheidsbijdragen voor
ondernemingen die zijn erkend als onderneming in
moeilijkheden en die een tijdelijke
arbeidsduurvermindering doorvoeren

2021

2,4

Bron: Rekenhof

78

FPB, Economische begroting, 11 februari 2021.

79

Beslist naar aanleiding van de initiële begroting. Volgens de regels van de ESR2010-methodologie is die maatregel
een subsidie. Daardoor mag het bedrag niet worden afgetrokken van de ontvangsten (zoals in het ontwerp van
initiële begroting het geval was), maar moet het worden geboekt als ontvangst en als uitgave.

80

Volgens de principes van de ESR-methodologie zijn dit subsidies. Daarom wordt een zelfde bedrag geboekt in de
uitgaven.
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De maatregel "Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid door overmacht voor de jaarlijkse
vakantie 2021 voor bedienden" steunt op een initiatief van de sociale partners. De RSZ
berekent de compensatie per werkgever en brengt dat bedrag in mindering van de voor het
tweede kwartaal 2021 verschuldigde bijdragen81.
De doelgroep- en bijdragenverminderingen voor werkgevers van de evenementen-, hotel- en
reissector worden toegekend volgens de regels vastgesteld door de wet van 4 april 2021 82.
Voor de evenementen- en hotelsector voorziet de wetgever in doelgroepverminderingen.
Voor de reissector krijgen werkgevers van wie de RSZ de aanvraag heeft goedgekeurd, een
bijdragenvermindering voor het tweede en derde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021.
Die wordt verrekend met de voor dat kwartaal verschuldigde bijdragen. Voor het tweede
kwartaal 2021 zal een doelgroepverindering worden toegekend.
Op 7 mei 2021 heeft de regering een relanceplan beslist voor de horecasector en andere
getroffen sectoren dat vanaf het tweede kwartaal 2021 in werking moet treden. Daarvoor stelt
ze een enveloppe ter beschikking van 224 miljoen euro. Dat bedrag is niet begrepen in de
ramingen in het aangepaste ontwerp van begroting.
Tot slot heeft de ministerraad ook beslist de werkgevers van de horecasector vrij te stellen
van de betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld voor arbeiders83. De kostprijs
van die maatregel is geschat op ongeveer 110 miljoen euro. De impact voor de Rijksdienst
voor Jaarlijkse Vakantie (die het vakantiegeld aan de arbeiders betaalt) komt aan bod in het
luik over de uitgaven van de stelsels van sociale zekerheid.
2.2

Ontvangsten van het RSVZ

De ramingen van de ontvangsten uit bijdragen voor het RSVZ bedragen 4.285,2 miljoen euro
in 2021, i.e. een daling met 416,5 miljoen euro ten opzichte van de initiële begroting.
Binnen die laatste belopen de gewone bijdragen 4.084,4 miljoen euro, i.e. een vermindering
met 363,4 miljoen euro. Deze evolutie wordt voornamelijk verklaard door de volgende
elementen.





De positieve impact van de herziening van de economische parameters op basis waarvan
de bruto-inkohieringen 2021 worden bepaald, ten belope van 101,8 miljoen euro.
De herziening van de impact van de gezondheidscrisis op de inning van de bijdragen,
die in de initiële begroting werd geraamd op 350 miljoen euro en op de aangepaste
begroting is ingeschreven voor 86,6 miljoen euro, d.i. een stijging met 263,4 miljoen
euro.
De negatieve impact op de inningen van het jaar ten gevolge van het uitstel van de sociale
bijdragen betreffende de eerste twee kwartalen van 2021 naar 2022, en ten gevolge van
de bijdragevrijstellingen, die globaal wordt geraamd op 270,3 miljoen euro.

81

Artikelen 34 tot 36 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge
van de COVID-19-pandemie.

82

Wet van 4 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie,
artikelen 39 tot 44 (evenementensector), 45 tot 51 (reissector) en 52 tot 57 (hotelsector).

83

Die bijdrage heeft betrekking op de in 2020 aan de arbeiders betaalde lonen. Ze moet worden betaald in april 2021,
samen met de werkgeversbijdragen voor het eerste kwartaal 2021.
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De nieuwe raming van het uitstel van de in 2021 te innen sociale bijdragen van 2020. De
initiële raming voorzag in een uitstel naar het jaar 2021 van 404 miljoen euro terwijl de
nieuwe voorspellingen, gebaseerd op de gegevens van 31 december 2020, het uitstel van
die bijdragen schatten op 152,5 miljoen euro84, i.e. een daling van de ontvangsten met
251,5 miljoen euro ten opzichte van de initiële begroting.
Wegens de impact van de crisis heeft het RSVZ in zijn ramingen slechts 50% van het
gemiddelde van de regulariseringen van de sociale bijdragen betreffende de periode
2015-2019 opgenomen, oftewel 171,5 miljoen euro. Dat bedrag ligt 205,9 miljoen euro
lager dan het bedrag dat was opgenomen in de initiële begroting (377,4 miljoen euro).

De bijdragen afkomstig van vennootschappen worden geschat op 191,3 miljoen euro, i.e.
52 miljoen euro minder ten opzichte van de initiële begroting. Die evolutie wordt
voornamelijk verklaard door het uitstel van de vervaldatum voor de betaling van de bijdragen
2021 tot 31 december 2021, waarvan de negatieve impact op de inningen van het jaar wordt
geraamd op 49,2 miljoen euro.
2.3

Stelsels buiten Globaal Beheer: ontvangsten van het Fonds Sluiting
Ondernemingen (FSO)

De ontvangsten uit bijdragen voor het FSO (432,7 miljoen euro) werden in de initiële
begroting geraamd op basis van de uitgaven voor uitkeringen, teneinde een begroting in
evenwicht te bekomen. Naar aanleiding van de nieuwe begrotingsramingen van de RSZ en
de beslissing die het beheercomité van het FSO nam om de percentages van de
werkgeversbijdragen 2021 niet op te trekken, werden de ontvangsten uit bijdragen verlaagd
tot 301,6 miljoen euro, i.e. een vermindering met 131,1 miljoen euro.
Die evolutie, gekoppeld aan de vermindering van de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid
met 43,4 miljoen euro85, leidt tot een aangepaste versie van de begroting 2021 van het FSO
die een begrotingstekort van 103,8 miljoen euro aangeeft (tekort van 8,4 miljoen euro in de
initiële begroting). Dat tekort zal worden gefinancierd aan de hand van een onttrekking aan
de thesauriereserves van het fonds.

3

Financiering van de sociale zekerheid door de overheden

3.1

Dotaties en toelagen van de overheden

Volgens de ramingen in de aangepaste ontwerpen van begroting krijgen de stelsels van
sociale zekerheid 27.840,6 miljoen euro dotaties en toelagen van de overheden. Daarvan
komt 26.425,4 miljoen euro van de Staat en 1.415,2 miljoen euro van de deelentiteiten.
Zoals blijkt uit de volgende tabel, liggen de dotaties en toelagen van de overheden in het
aangepaste ontwerp van begroting 2.219,6 miljoen euro hoger dan de ramingen in de initiële
begroting 2021.

84

Rekening houdend met het in 2021 voor 20,7 miljoen euro toegekende aanzuiveringsplan.

85

Doordat de werkgevers ofwel konden opteren voor economische werkloosheid, gedeeltelijk gefinancierd door het
FSO, ofwel voor werkloosheid wegens overmacht, niet gefinancierd door het FSO en voordeliger voor de
werknemers, blijkt de tussenkomst van het FSO minder groot.
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Tabel – Dotaties en toelagen aan de RSZ-Globaal Beheer, het RSVZ-Globaal Beheer, het RIZIV-Geneeskundige
Verzorging, de stelsels buiten Globaal Beheer en de overheidspensioenen (in miljoen euro)
Ontvangsten
2020

RSZ-Globaal Beheer

Initiële
ramingen
2021

2021/2020
(%)

Aangepaste
ramingen
2021

Aangepast/
Initieel 2021
(%)

14.220,2

11.062,8

-22,20%

10.274,2

-7,13%

2.290,4

2.198,3

-4,02%

2.311,9

+5,17%

10.604,1

7.530,4

-28,99%

6.627,5

-11,99%

Toelagen van de
deelentiteiten

1.325,7

1.334,1

+0,63%

1.334,8

+0,05%

RSVZ-Globaal Beheer

3.915,4

681,9

-82,58%

3.153,1

+362,40%

378,9

384,3

+1,43%

382,2

-0,55%

3.536,5

297,6

-91,58%

2.770,9

+831,08%

RIZIV-Geneeskundige
Verzorging – specifieke
dotaties van de Staat

1.512,2

753,3

-50,19%

1.670,4

+121,74%

Stelsels buiten Globaal
Beheer

537,9

505,2

-6,08%

488,8

-3,25%

Gewone dotatie van
de Staat

447,8

421,6

-5,85%

408,4

-3,13%

90,1

83,6

-7,21%

80,4

-3,83%

12.318,0

12.617,8

+2,43%

12.254,1

-2,88%

32.503,7

25.621,0

-21,18%

27.840,6

+8,66%

Gewone en specifieke
dotaties van de Staat
(1)

Evenwichtsdotatie van
de Staat

Gewone dotatie van
de Staat
Evenwichtsdotatie van
de Staat

Toelagen van de
deelentiteiten
Overheidspensioenen
Totaal
(1)

De RSZ-Globaal Beheer krijgt een specifieke dotatie voor de financiering van de lokale politiezones, (158,8 miljoen
euro). Die is begrepen in de middelen van het toewijzingsfonds 66.44.B.

Bron: Algemene Toelichting initiële en aangepaste begroting 2021
In de aangepaste begroting bedraagt het herberekende bedrag van de evenwichtsdotatie 2021
voor het RSVZ-Globaal Beheer 2.770,9 miljoen euro, d.i. een toename met 2.473,3 miljoen
euro. Die stijging dekt het tekort (vóór herziening van de evenwichtsdotatie) van 2.264
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miljoen euro en de correctie van 209,3 miljoen euro met betrekking tot de regularisering van
de evenwichtsdotatie van 202086.
De specifieke dotaties aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging bestaan in 2021 uit:





een jaarlijkse dotatie (398 miljoen euro) die vanaf 2021 via de begroting van de FOD
Sociale Zekerheid wordt toegekend (en die de in de initiële begroting voorziene
opbrengsten van den effectentaks vervangt);
een dotatie voor de dekking van de specifieke uitgaven verbonden met de COVID-19crisis (931 miljoen euro) via de begroting van de FOD Sociale Zekerheid;
de verhoging van de middelen van de ziekenhuizen en van de verpleegkundigen in het
kader van het Zorgpersoneelfonds (270,2 miljoen euro in 2020 en 341,4 miljoen euro in
2021) via de begroting van de FOD Volksgezondheid.

Het Rekenhof merkt op dat de dotatie voor de dekking van de uitgaven verbonden met de
COVID-19-crisis in de Algemene Uitgavenbegroting 839,8 miljoen euro 87 bedraagt, terwijl
het RIZIV 931 miljoen euro opgeeft als ontvangst. Het verschil tussen de beide bedragen (91,2
miljoen euro) wordt verklaard door twee nieuwe maatregelen: de vergoeding van kosten voor
de vaccinatiecentra aan de deelentiteiten en het verlenen van gratis psychologische
ondersteuning aan zelfstandigen88.
Zoals blijkt uit de volgende grafiek bestaat het grootste deel van de dotaties en toelagen uit
de gewone dotaties van de staat.
Grafiek – Procentueel aandeel van de dotaties en toelagen in de aangepaste ontwerpen van begroting 2021, naar
aard van de bron

5,08%
Gewone en specifieke
dotaties van de Staat aan
de sociale zekerheid

33,76%
61,16%

Evenwichtsdoatie van de
Staat aan de Globale
Beheren
Toelagen van de
deelentiteiten

Bron: Rekenhof

86

In 2020 bedraagt het als evenwichtsdotatie vereffende bedrag 3.536,5 miljoen euro. Het definitieve bedrag voor
2020, berekend in april 2021, beloopt 3.745,8 miljoen euro. Het verschil, oftewel 209,3 miljoen euro, is vervat in de
evenwichtsdotatie 2021.

87

Sectie 24, FOD Sociale Zekerheid, basisallocatie 24.58.48.42.20.05.

88

Zie ook Deel II, hoofdstuk II, van dit verslag.
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Het Rekenhof wijst erop dat door de onzekerheid over de evolutie van de COVID-19-crisis
het risico bestaat dat de evenwichtsdotatie en de specifieke dotatie COVID-19 voor het RIZIV
in 2021 hoger zullen liggen dan de in de aangepaste begroting geraamde bedragen.
3.2

Alternatieve financiering

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid wordt voornamelijk gewaarborgd door
fiscale ontvangsten die zijn opgenomen in toewijzingsfondsen. In het voorliggende ontwerp
van begroting bedragen deze fondsen 19.723,3 miljoen euro, hiervan is 12.576,8 miljoen euro
voorafgenomen van de btw, 3.757,1 miljoen euro van de roerende voorheffing, 3.161,8 miljoen
euro van de bedrijfsvoorheffing89 en 227,6 miljoen euro van de accijnzen op tabak90.
De vastgestelde daling (-424 miljoen euro) vergeleken met de initiële ramingen vloeit
voornamelijk voort uit de nieuwe jaarlijkse effectentaks, die niet meer rechtstreeks wordt
bestemd voor de alternatieve financiering (-398 miljoen euro).
Door de COVID-19-crisis werden forfaitaire bedragen ingehouden op het niveau van de btw
en de roerende voorheffing voor het jaar 202191, in afwachting van de terugkeer naar een
normale economische situatie.
Die middelen worden toegekend aan de RSZ ten belope van 16.882,7 miljoen euro (-342
miljoen euro ten opzichte van de initiële begroting) en aan het RSVZ ten belope van 2.840,6
miljoen euro (-82 miljoen euro ten opzichte van de initiële begroting).
Naast de voornoemde fiscale ontvangsten wordt de financiering eveneens gewaarborgd door
de sociale Maribel (119,6 miljoen euro) en door de bijzondere socialezekerheidsbijdragen
(165,1 miljoen euro) die worden bepaald bij de inkohiering van de personenbelasting.
De middelen die aan de sociale zekerheid worden overgedragen via de toewijzingsfondsen,
bedragen 20.008,1 miljoen euro in 2021.

4

Impact van de COVID-19-crisis op het stelsel van de jaarlijkse
vakantie voor arbeiders

De kosten van de maatregel inzake de gelijkstelling van de tijdelijke COVID-werkloosheid
van februari tot december 2020 in het stelsel van de jaarlijkse vakantie voor arbeiders worden
geraamd op 400 miljoen euro. Een subsidie ten laste van de FOD Sociale Zekerheid en ten
gunste van de RJV ten belope van 93,6 miljoen euro is ingeschreven op de
begrotingsaanpassing. Het verschil zal worden gedekt door een afneming van de eigen
reserves van de RJV in 2021.

89

Voor het tweede jaar op rij zou uitzonderlijk een bedrag moeten worden voorafgenomen op de ontvangsten uit de
bedrijfsvoorheffing om de ontoereikende btw-ontvangsten aan te vullen. De wettelijke grondslag voor 2021 moet
echter nog worden goedgekeurd.

90

De wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid bepaalt dat bij
onvoldoende netto-opbrengst van de btw of van de roerende voorheffing een bijkomend bedrag mag worden
voorafgenomen van het netto geïnde bedrag van de accijnzen op tabak. Die situatie heeft zich reeds voorgedaan in
2020.

91

Artikelen 42 en 43 van de programmawet van 20 december 2020.
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DEEL III

Uitgaven van Entiteit I
HOOFDSTUK 1

Algemeen overzicht van de
aangepaste algemene
uitgavenbegroting 2021
De initiële begroting 2021, aangenomen op 22 december 2020, werd reeds tweemaal
aangepast. De eerste aanpassing werd goedgekeurd op 22 april 2021 92, de tweede op 1 april
202193. Bij de begrotingscontrole 2021 werd een derde aanpassing ingediend.
Bij die gelegenheid herkwalificeerde de FOD BOSA de voor de financiering van de Europese
Unie bestemde kredieten (4,6 miljard euro, cf. infra) en integreerde ze bij de primaire
uitgaven94.
Volgens de nieuwe classificatie bedragen de primaire uitgaven 72,2 miljard euro
(vereffeningskredieten). Dit betekent een toename met 3,8 miljard euro tegenover de initiële
begroting 2021 (+5,5%).

1

Algemene uitgavenbegroting volgens de economische
classificatie na de derde aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor het jaar 2021

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voorziet in 106,2 miljard euro aan
vereffeningskredieten, waarvan 17,8 miljard euro voor de herfinanciering van de schuld.
Zonder deze herfinanciering bedragen de kredieten 88,4 miljard euro. Ze omvatten de
primaire uitgaven (72,2 miljard euro) en de uitgaven voor het beheer van de rijksschuld
(16,2 miljard euro).

92

Parl. St. Kamer DOC 55 1859/004. Aangenomen op 22 april 2021.

93

Parl. St. Kamer DOC 55 1875/004. Aangenomen op 1 april 2021.

94

Cf. hieromtrent deel I-Hoofdstuk 3-Financiering van de Europese Unie.
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Grafiek – Algemene uitgavenbegroting van de federale Staat

Zonder de overdrachten naar andere overheden (47,6 miljard euro, 53,9%) en de intrestlasten
op de schuld (7,2 miljard euro, 8,2%) bedragen de kredieten van de federale Staat 33,5 miljard
euro (37,9%). Dit is een stijging met 2,5 miljard euro tegenover de initiële begroting 2021.
Die 33,5 miljard euro wordt in de eerste plaats besteed aan kredietverleningen en
deelnemingen (9,7 miljard euro). De toename met 1,4 miljard euro tegenover de initiële
begroting 2021 is het gevolg van de herziening van het bedrag voor de aankoop van effecten
(+1,1 miljard euro) en de verrichting voor het afdekken van het wisselkoersrisico in het
dossier van de F35-gevechtsvliegtuigen (240,5 miljoen euro).
De interne overdrachten binnen de federale Staat (4,1 miljard euro) en de
inkomensoverdrachten aan gezinnen (3,4 miljard euro), aan ondernemingen (2,1 miljard
euro) en aan het buitenland (1,5 miljard euro) vertegenwoordigen 33% van de eigen middelen
van de federale Staat.
De bestaansmiddelen (personeels-, werkings- en investeringsuitgaven) vormen 29,7% van de
eigen middelen en belopen 9,9 miljard euro in de derde aanpassing 2021.
De personeelsuitgaven (18,5% van de eigen middelen van de federale Staat) worden geraamd
op 6,2 miljard euro (+64,4 miljoen euro).
De vereffeningskredieten (7,4% van de middelen) voor de werkingsuitgaven van de federale
Staat bedragen 2,5 miljard euro (+72,4 miljoen euro).
Tot slot dalen de investeringskredieten met 50,7 miljoen euro tot 1,2 miljard euro (3,7% van
de middelen). Ze betreffen voornamelijk het ministerie van Landsverdediging (-70,5 miljoen
euro), de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
(+9,2 miljoen euro) en de FOD BOSA (+5,9 miljoen euro).
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De kredieten voor de zogenoemde ‘niet-uitgesplitste’ uitgaven (waaronder de provisies)
bedragen 2,8 miljard euro (8,5% van de middelen), dit is een stijging met 563,2 miljoen euro
tegenover de initiële begroting 2021. Deze toename wordt verklaard door de herziening
(+575,1 miljoen euro) van de COVID-19-provisie 95 bij de tweede aanpassing 2021 en de
vermindering van de interdepartementale provisie (-11,9 miljoen euro) naar aanleiding van
de begrotingscontrole.

2

Bij de begrotingscontrole aangenomen maatregelen

De door de federale regering goedgekeurde maatregelen96, met inbegrip van de
evenwichtsdotaties voor de sociale zekerheid, verhogen de uitgavenramingen globaal met
3,3 miljard euro (bij de vereffeningen). Indien rekening wordt gehouden met de
herfinanciering van de schuld, vermindert het bedrag van de conclaafmaatregelen met 253,5
miljoen euro en beperkt de toename tegenover de initiële begroting zich tot 3,1 miljard euro.

3

Overzicht volgens de functionele benadering van de primaire
uitgaven en intrestlasten

3.1

Globaal overzicht van de uitgaven

De functionele groepering maakt een onderscheid tussen de overheidsdiensten naargelang
de finaliteit van de taken die ze vervullen. Binnen elke cel worden de kredieten voorgesteld
op basis van de economische code (ESR).
Naast de maatregelen van de begrotingscontrole stricto sensu, geeft het overzicht eveneens
de belangrijkste maatregelen weer die werden getroffen naar aanleiding van de eerste en de
tweede aanpassing 2021.
De vereffeningskredieten van de autoriteitscel en de sociale cel bedragen 60,5 miljard euro
(83,8% van de primaire uitgaven), of respectievelijk 29 miljard euro en 31,5 miljard euro. Deze
kunnen worden verhoogd met de kredieten die zijn ingeschreven op de interdepartementale
provisie (368,4 miljoen euro) en op de provisie ‘COVID-19’ (1,5 miljard euro).

95

Sectie 06 – basisallocatie 06.90.10.01.00.05 "Provisioneel krediet bestemd tot het dekken van de uitgaven
betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het
COVID-19".

96

Opgenomen in de eerste, de tweede en de derde aanpassing.
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Tabel – Primaire uitgaven en intrestlasten volgens de functionele benadering (in miljoen euro)
Vastleggingskredieten 2021
Functionele weergave

Autoriteitscel

Initieel

221,9

30.306,0

0,9%

29.027,3

112,0

29.040,3

0,0%

5.752,2

54,1

5.806,3

0,9%

5.751,6

54,3

5.805,9

0,9%

2 Werking

2.187,1

31,5

2.218,6

1,4%

2.163,3

36,0

2.199,3

1,7%

3 Investeringen

1.241,1

-131,7

1.109,5

-10,6%

1.279,1

-65,0

14,0

1.228,1

-4,0%

-71,4

19.037,7

-0,2%

18.873,4

30,0

-70,2

18.839,2

-0,2%

5 Intrestlasten
6 KVD
7 Niet-uitgesplitste uitgaven
8 Uitgaven rijksschuld
Sociale Cel

19.073,1

30,0

30,0

6,0

Initieel

Verschil
Maatregelen aanpassingen
Derde
3e aanp. /
1e
2e
3e
aanpassing
initieel
aanpas- aanpas- aanpas(BC)
(%)
sing
sing
sing

1 Personeel

4 Dotaties en subsidies

30.048,0

Vereffeningskredieten 2021

Verschil
Maatregelen aanpassingen
Derde
3e aanp. /
1e
2e
3e
aanpassing
initieel
aanpas- aanpas- aanpas(BC)
(%)
sing
sing
sing

6,0

27,1

27,1

724,2

80,4

804,6

11,1%

682,1

258,9

1.282,1

25,3%

230,7

0,0 1.006,6 1.799,1

31.460,1

9,8%

28.654,5

20,0

6,0

6,0

27,1

1.023,3

28.654,3

-105,0

20,0

27,1
-70,0

84,4

696,5

2,1%

-6,5

224,2

-2,8%

0,0 1.006,6 1.797,5

31.458,6

20,0

20,0
9,8%

1 Personeel

193,1

0,1

6,7

199,9

3,5%

193,1

0,1

6,7

199,9

3,5%

2 Werking

109,4

30,6

6,6

146,5

34,0%

110,1

30,6

6,3

146,9

33,5%

0,0

3,4

0,1%

3,6

0,0

3,7

0,1%

975,9

1.785,9

30.704,2

9,9%

27.941,8

975,9

1.784,6

30.702,3

9,9%

3 Investeringen
4 Dotaties en subsidies
7 Niet-uitgesplitste uitgaven
Economische Cel

3,4
27.942,4
406,1

-38,9

4.962,1

5,1%

4.751,7

-80,6

4.949,8

3,4

203,3

1,7%

199,9

3,4

203,3

1,7%

2 Werking

105,1

6,5

111,6

6,2%

109,2

-6,1

103,1

-5,6%

0,3

5,0

6,4%

10,4

0,3

10,7

2,9%

-49,1

4.587,3

5,3%

4.377,2

-78,2

4.577,7

4,6%

5 Intrestlasten
6 KVD
8 Uitgaven rijksschuld
Provisies

4,7
4.357,7

173,7

24,3

0,3

0,3
30,4

350,0
4.377,3

Totale primaire uitgaven

69.496,2

Beheer van de rijksschuld

14.879,8

0,0

380,5

-11,9

2.062,7

21,8%

1.637,2

-11,9

425,4

-2,7%

380,4

1.287,3

42,0%

906,9

380,5

350,0

0,0

575,1

-11,9

2.200,4

-11,9

368,4

-3,1%

1.482,0

63,4%

575,1

350,0

34,4%

350,0

178,0

4.555,3

4,1%

4.377,3

178,0

4.555,3

4,1%

135,0 1.566,8 2.148,2

73.346,2

5,5%

68.448,1

0,0 1.761,4 1.994,9

72.204,5

5,5%

0,0

0,0 1.333,8

16.213,6

9,0%

5,7

41,0

16,0%

0,0

0,0

0,0

0,0 1.333,8

16.213,6

9,0%

14.879,8

5,7

41,0

16,0%

35,4

35,4

0,0

0,0

5,7

0,0

5,7

0,6%

5,7

0,0

5,7

0,6%

7.279,1

-100,0

7.179,1

-1,4%

7.279,1

-100,0

7.179,1

-1,4%

8.987,7

18,9%

7.559,6

1.428,1

8.987,7

18,9%

7.559,6

1.428,1

Uitgaven zonder
herfinanciering van de schuld

84.376,0

135,0 1.566,8 3.482,0

Herfinanciering van de schuld

18.037,3
102.413,3

89.559,8

6,1%

83.327,8

-253,5

17.783,8

-1,4%

18.037,3

135,0 1.566,8 3.228,5

107.343,6

4,8%

101.365,2

0,0

0,0

88.418,0

6,1%

-253,5

17.783,8

-1,4%

0,0 1.761,4 3.075,3

106.201,9

4,8%

0,0
0,0

1.761,4 3.328,7
0,0

Autoriteitscel (29 miljard euro aan vereffeningen)

De kredieten van de secties binnen die cel97 blijven stabiel tegenover de initiële begroting
2021 (30 miljard euro vastleggingskredieten en 29 miljard euro vereffeningskredieten).

97

4,2%

24,3

30,4

Provisie infrastructuur

3.2

24,3

0,3

906,9

Totale uitgaven

173,7

30,4

Provisie COVID 19

Intrestlasten
Toekenning van kredieten en
deelnemingen

105,0

173,7

0,3

437,3

Dotaties en subsidies

105,0

30,4
1.694,2

Werking

105,0

24,3

Interdepartementale provisie

Financiering van de Europese
Unie

173,7

406,0

199,9

4 Dotaties en subsidies

105,0

406,0

1 Personeel
3 Investeringen

4.722,4

406,1

Ze bestaat uit de dotaties (sectie 01), de FOD’s Kanselarij van de Eerste Minister (sectie 02), Beleid en
Ondersteuning – zonder provisies (sectie 06), Justitie (sectie 12), Binnenlandse Zaken (sectie 13), Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (sectie 14), Financiën – zonder intrestlasten van de
rijksschuld (sectie 18), onafhankelijke organen (sectie 07), het ministerie van Landsverdediging (sectie 16), de
Federale Politie en Geïntegreerde Werking (sectie 17) en de Regie der Gebouwen (sectie 19).
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De vastleggings- en vereffeningskredieten inzake investeringen dalen echter respectievelijk
met 131,7 miljoen euro (-10,6%) en 51 miljoen euro (-4%).
De vermindering van de vastleggingskredieten is het gevolg van een conclaafbeslissing en
betreft voornamelijk het ministerie van Landsverdediging. De eerste aanpassing heeft de
vereffeningskredieten overigens met 64 miljoen euro verminderd. Ingevolge de
goedgekeurde conclaafmaatregelen werden ze nadien opnieuw met 14 miljoen euro
verhoogd.
De vastleggingskredieten die zijn ingeschreven in de provisie voor de investeringsprojecten
(programma 06.41.1) stijgen daarentegen met 250 miljoen euro.
3.3

Sociale cel (31,5 miljard euro vastleggingen en vereffeningen)

De vereffeningskredieten van de secties van de sociale cel98 vertegenwoordigen 43,6% van de
primaire uitgaven van de federale Staat. Zij stijgen met 2,8 miljard euro (+9,8%) tegenover
de initiële begroting 2021. Dit is het gevolg van de maatregelen omtrent de dotaties en
subsidies die bij de tweede (+975,9 miljoen euro) en derde aanpassing (+1.784,6 miljoen euro)
zijn goedgekeurd.
Nagenoeg alle kredieten (30,7 miljard euro) worden besteed aan dotaties en subsidies.
Hiervan wordt 28,3 miljard euro toegewezen aan de FOD Sociale Zekerheid en 1,5 miljard
euro aan de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
Wat de FOD Sociale Zekerheid betreft, dienen de middelen hoofdzakelijk om:








de pensioenen van de overheidssector (11 miljard euro) en van de NMBS (HR-Rail:
1 miljard euro) te betalen;
de sociale zekerheid in evenwicht te houden (evenwichtsdotatie voor de werknemers:
6,6 miljard euro, voor de zelfstandigen: 2,8 miljard euro);
de sociale zekerheid voor werknemers in het algemeen te subsidiëren (2,2 miljard euro);
de uitkeringen aan mindervaliden te betalen (2,1 miljard euro);
het RIZIV te subsidiëren om de specifieke uitgaven te dekken van de
verzorgingsinstellingen, de revalidatie-instellingen en de ziekteverzekering in
samenhang met de COVID-19-pandemie (839,8 miljoen euro – beslissing van de tweede
aanpassing);
de financiering van de behoeften inzake gezondheid (regeerakkoord: 398 miljoen euro)
structureel te versterken.

De middelen voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale
Economie zijn bedoeld voor de subsidiëring van de OCMW’s inzake het leefloon (1,3 miljard
euro) en voor de toepassing van de wet van 2 april 1965 (129,8 miljoen euro).

98

De Sociale Cel omvat de FOD’s Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (sectie 23), Sociale Zekerheid
(sectie 24) en Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (sectie 25), alsook de POD
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (sectie 44).
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3.4

Economische Cel (4,9 miljard euro)

Het grootste deel van de kredieten van die cel 99 is bestemd voor de dotaties en subsidies voor
Infrabel (1,6 miljard euro), de NMBS (1,5 miljard euro), de Belgische deelneming in het
Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA) (257,2 miljoen euro), de concessie voor de verdeling
van de kranten en tijdschriften (175,7 miljoen euro), bpost (107,8 miljoen euro) en de
ondersteuning voor de strategische projecten inzake veiligheid en beveiliging (105 miljoen
euro).
De vereffeningskredieten stijgen met 198,1 miljoen euro tegenover de initiële begroting 2021.
De eerste en tweede aanpassing verhoogden de kredieten met respectievelijk 105 miljoen
euro en 173,7 miljoen euro. Maar de bij de derde aanpassing goedgekeurde maatregelen
verminderden de vastleggingskredieten met 38,9 miljoen euro en de vereffeningskredieten
met 80,6 miljoen euro. De kredieten van de economische cel vertegenwoordigen 6,9% van
de primaire uitgaven.
De vermelde stijging met 105 miljoen euro is het gevolg van de beslissing van de ministerraad
van 26 februari 2021 in verband met het project Horizontal Tail Production. Dit project betreft
de financiering van de investeringen voor onderdelen van de F-35 gevechtsvliegtuigen die de
in België gevestigde fabrikanten van elektronische onderdelen zullen produceren. De
verhoging met 173,7 miljoen euro heeft betrekking op de bijdragen ten voordele van de NMBS
voor het binnenlands passagiersvervoer (+148 miljoen euro) en van Infrabel voor het
spoornetwerk (+25,7 miljoen euro).
De kredietvermindering bij de derde aanpassing heeft voornamelijk betrekking op de
dotaties en subsidies (-78,2 miljoen euro bij de vereffeningen). Het gaat om het verschil
tussen de effectieve kredietverminderingen van 253,4 miljoen euro en de verhoging van
bepaalde kredieten (175,2 miljoen euro).
De kredietverminderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de NMBS, waarvan de
variabele exploitatietoelage100 met 183,2 miljoen euro vermindert en de bijdrage van de
federale Staat voor het binnenlands reizigersvervoer met 45 miljoen euro.
De kredietverhogingen hebben betrekking op de terugbetaling van de Vlaamse, Franse en
Duitstalige Gemeenschap inzake de 4G-licentie (72 miljoen euro101), de herziening van de
bijdrage in verband met de spoorweginfrastructuur ten voordele van Infrabel (+35,5 miljoen
euro), de dekking van het tekort aan productie van hernieuwbare energie voor 2020 (29,3
miljoen euro102) en de subsidie voor de metro Noord (+14,8 miljoen euro), middels een
herallocatie van de middelen binnen het Beliris-fonds.

99

Ze omvat de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (sectie 32), de FOD Mobiliteit en Vervoer – zonder
aflossing en intrestlasten van de rijksschuld (sectie 33) en de POD Wetenschapsbeleid (sectie 46).

100

Sectie 33, basisallocatie 33.51.10.31.22.18.

101

41,5 miljoen euro voor de Vlaamse Gemeenschap, 29,8 miljoen euro voor de Franse Gemeenschap en 720 duizend
euro voor de Duitstalige Gemeenschap.

102

Sectie 32, basisallocatie 32.42.50.35.20.01 "Statistische overdracht voor een bepaalde hoeveelheid energie uit
hernieuwbare bronnen met een andere lidstaat".
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3.5

Interdepartementale provisies

De middelen in programma 06.90.1 van de algemene uitgavenbegroting zijn verdeeld over
drie provisionele kredieten voor 2,2 miljard euro aan vereffeningen 103.
De middelen voor de financiering in 2020 van de uitgaven voor de gezondheidscrisis waren
opgenomen in de algemene interdepartementale provisie. Volgens de FOD BOSA zijn ze
voor 1,8 miljard euro aangewend. Bij de opmaak van de initiële begroting 2021 heeft de
regering een specifieke provisie ingeschreven.
Het provisioneel krediet om de uitgaven in de strijd tegen de pandemie te financieren,
bedraagt thans 1,5 miljard euro. Het werd verhoogd met +575,1 miljoen euro bij de tweede
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting. Op 5 mei 2021 was er voor 531,8 miljoen euro
vanuit die provisie overgedragen.
Het Rekenhof stelt vast dat de Algemene Toelichting niet preciseert welke uitgaven de
regering met de coronaprovisie wil financieren.
Het Rekenhof heeft een indicatieve lijst ontvangen van de uitgaven die gedekt zouden
kunnen worden met de middelen die nog beschikbaar zijn op die provisie (951,2 miljoen
euro). Bij de meest belangrijke vermeldt het Rekenhof de toekenning van bijkomende
middelen ten voordele van de sector van de reisagentschappen (250,0 miljoen euro), het
bedrijf Skeyes (110,0 miljoen), de NMBS en Infrabel (108,5 miljoen). Andere middelen beogen
inzonderheid de verwachte toename van de leeflonen te dekken (145,0 miljoen euro) en de
vaccinatiecentra te financieren (80,0 miljoen euro).
De Algemene Toelichting wijst er overigens op dat, om de transparantie te verhogen, in dat
provisioneel krediet enkel "de moeilijk op voorhand te voorspellen uitgaven" of "de uitgaven
waarvan het exacte bedrag moeilijk op voorhand te bepalen is" zijn geïntegreerd. Het
Rekenhof merkt echter op dat het bedrag van 110 miljoen euro om de operationele en
financiële bestendigheid van het overheidsbedrijf Skeyes (dat de veiligheid van het
luchtvervoer verzekert) te financieren, werd geneutraliseerd voor de berekening van het
vorderingensaldo. Het Rekenhof is van oordeel dat dat krediet onmiddellijk had kunnen
worden ingeschreven in de desbetreffende basisallocatie104. De tweede aanpassing had
overigens een begrotingsruiter ingeschreven om die verrichting mogelijk te maken.
Het Rekenhof verwijst in dat verband eveneens naar zijn commentaar bij de financiering van
de vaccinatiecampagne (punt 4.3).
De middelen in de klassieke interdepartementale provisie (368,4 miljoen euro) dalen
tegenover de initiële begroting (-11,9 miljoen euro). De Algemene Toelichting bevat een
indicatieve verdeling van de uitgaven die de provisie financiert. Dat provisioneel krediet
werd voornamelijk aangepast door de schrapping van de initieel voor de indexering

103

In de algemene uitgavenbegroting zijn andere provisionele kredieten met een beperkter bedrag opgenomen. In
programma 06.41.1 is overigens een provisioneel krediet (1,2 miljard euro aan vastleggingen en 200 miljoen euro
aan vereffeningen) opgenomen voor de tenuitvoerlegging van het plan voor herstel en veerkracht dat door de
Europese Unie wordt gefinancierd. Die kredieten mogen echter enkel binnen datzelfde programma worden
overgedragen.

104

Zijnde basisallocatie 33.52.20.81.11.02.
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(-58 miljoen euro) voorziene kredieten en door de inschrijving van nieuwe kredieten voor
het leefloon (+50 miljoen euro).
Het Rekenhof stelt eveneens vast dat de rechthebbenden en het verschuldigde bedrag voor
een deel van die kredieten bekend zijn en dat die middelen bijgevolg onmiddellijk hadden
kunnen worden ingeschreven op de desbetreffende basisallocaties. Deze opmerking is van
toepassing op de 20 miljoen euro voor de bouw van de Europese school in Evere (sectie 02)
en op de 4,1 miljoen euro voor de implementatie van het Tetra-systeem van de directiegeneraal Personen met een handicap (sectie 24).
De kredieten in de provisie "nieuwe initiatieven" bleven tot slot onveranderd tegenover de
initiële begroting (350 miljoen euro). De overdrachten vanaf die provisie bedragen
187,9 miljoen euro op 5 mei 2021.
3.6

Schuldbeheer

Intrestlasten
De negatieve intrestvoeten op de financiële markten hebben paradoxaal genoeg tot gevolg
dat een stijging van het begrotingstekort kan leiden tot een daling van de intrestlasten zolang
het tekort gedeeltelijk wordt gefinancierd door schulden op korte en middellange termijn.
Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft de intrestlasten herberekend op basis van een
netto te financieren saldo van -25,21 miljard euro in de aangepaste begroting, in plaats van 10,90 miljard euro in de initiële begroting. In de initiële begroting werd uitgegaan van een
intrestvoet op 10 jaar van 0,01%, terwijl dat in de aangepaste begroting -0,03% is.
Na aanpassing zouden de intrestlasten 7,17 miljard euro bedragen in plaats van 7,27 miljard
euro in de initiële begroting, d.i. 0,1 miljard euro minder.
Dekking van de betalingen in US dollars voor de F-35 en de drones
Om een deel van de uitgaven van Landsverdediging in Amerikaanse dollar voor de F-35 en
de MALE-programma’s105 te dekken tegen het wisselkoersrisico is in gelijkwaardige uitgaven
en ontvangsten voorzien op een nieuw programma van de algemene uitgavenbegroting en
op een nieuw artikel van de middelenbegroting. Er is ook voorzien in artikelen om de
wisselkoerswinsten en –verliezen106 aan te rekenen.

105

Drones Medium Altitude Long Endurance.

106

Algemene uitgavenbegroting, programma 51.45.5 en middelenbegroting, titel I, sectie II, artikelen 86.70.06 en
86.70.7. Deze ontvangsten en uitgaven tellen niet mee voor het vorderingensaldo.
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4

Bijzondere opmerkingen

4.1

Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging

Programma 16.50.2 – Vernieuwing van de uitrusting
Essentiële veiligheidsbelangen
Bij de vervanging van de luchtgevechtscapaciteit heeft de regering in oktober 2018 beslist om
in 277 miljoen euro107 te voorzien voor de bescherming van de essentiële veiligheidsbelangen
(hierna EVB). Voor de vervanging van de mijnenbestrijdingscapaciteit schreef de regering als
EVB-steun 35,5 miljoen euro in (zie tabel hieronder) 108.
De EVB zijn gericht op de versterking van de Belgische technologische en industriële
defensiebasis en vervangen het oude systeem van de economische compensaties dat door de
Europese Commissie niet langer is toegelaten.
De federale EVB-steun aan de betrokken bedrijven geschiedt door middel van
terugvorderbare voorschotten. De EVB-uitgaven vallen ten laste van de begroting van
Defensie, met aanrekening op een economische code 8 (basisallocatie 16.50.22.81.12.01). De
ESR-code 8 (kredietverlening aan en deelneming in bedrijven en financiële instellingen)
heeft geen impact op het ESR-vorderingensaldo.

107

Wet van 21 december 2018 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 2018.

108

Wet van 29 juli 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019.
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Tabel – Overzicht EVB-steun zoals tot op heden gekend (basisallocatie 16.50.22.81.12.01 - in miljoen euro)
Jaar

Vastleggingskrediet

Vereffeningskrediet

Opmerking

Toegekend

Aangewend

Toegekend

Aangewend

2018

277,0

277,0

0,0

0,0

EVB-steun F-35

2019

35,5

35,5

12,5

0,0

EVB-steun
mijnenbestrijding in
vastleggingskrediet; EVBsteun F-35 in
vereffeningskrediet

2020

0

0

45,8

2,4

3 dossiers EVB-steun F-35

2021

0

0

84,0

70,0

Eerste aanpassingsblad
2021: herverdeling van
het krediet

2022

82,0

Raming bij de initiële
begroting 2021 (1)

2023

22,0

Raming bij de initiële
begroting 2021 (1)

2024

15,0

Raming bij de initiële
begroting 2021 (1)

(1)

Zie Parl. St. Kamer, 13 november 2020, DOC 55 1579/009, Verantwoording van de
algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 – 16 Ministerie van
Landsverdediging, p. 44.

Bron: Defensie en Rekenhof
Voor de financiële ondersteuning van bedrijven die meewerken aan het EVB-project
Horizontal Tail Production109, herverdeelde de regering met het eerste aanpassingsblad
135 miljoen euro vanuit de begroting van Defensie naar de FOD Economie en de FOD
Financiën, waarvan 70 miljoen euro vanuit het krediet voor EVB-steun 110. De toekenning van
deze steun (onder de vorm van subsidies en een kapitaalparticipatie - ESR-code 5) betekent
een negatieve ESR-correctie van 70 miljoen euro in het vorderingensaldo.
Defensie raamt de vereffeningen van EVB-dossiers F-35 in 2021 voorlopig op 2,7 miljoen euro,
maar merkt daarbij op dat het aantal dossiers in 2021 moeilijk te voorspellen is.

109

Het betreft een project voorgesteld door Lockheed Martin voor de bouw van de hoogteroeren voor de F-35’s door
Belgische bedrijven.

110

Defensie heeft het in 2018 voor EVB-steun F-35 vastgelegde bedrag (277 miljoen euro) met 135 miljoen euro
verminderd.
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Budgettaire aanrekening EVB-steun
Na de steun voor het EVB-project Horizontal Tail Production handhaaft de regering de
intentie om de ondersteuning van EVB-dossiers verder met terugvorderbare voorschotten te
laten gebeuren.
Het Rekenhof wijst op het risico dat de terugvorderbare voorschotten een negatieve invloed
kunnen hebben op het vorderingensaldo, indien de ESR-code-8 mogelijk zou moeten
gewijzigd worden. De terugbetaling hangt immers af van het succes van het project, zodat
de integrale teruggave van de voorschotten niet 100% gewaarborgd is. De terugbetalingen
van de voorschotten kunnen niet verder lopen dan de maximale looptijd van de
steunovereenkomst die bepaald is op 30 jaar na de ondertekening van de overeenkomst.
4.2

Sectie 18 - FOD Financiën

De Belgische Staat heeft via een wet van 20 juli 2020111 zijn waarborg aan de EIB verleend als
bijdrage van België aan het European Guarantee Fund voor een maximumbedrag van
1,3 miljard euro.
Dit fonds is bedoeld om in 2021 leningen toe te kennen aan ondernemingen die zijn getroffen
door de coronacrisis. Het wordt gekenmerkt door het feit dat het aan een groot financieel
risico blootstaat. De bestuurders van de EIB verwachten een verlies van 20% van de door het
fonds toegekende kredieten. Voor België zou dat verlies 260 miljoen euro bedragen tussen
nu en 2037. De kosten voor België in samenhang met het beheer van dat fonds worden op
85 miljoen euro geraamd voor diezelfde periode.
In de tweede aangepaste begroting112 is een wettelijke bepaling opgenomen die de regering
machtigt de personeelskredieten van de FOD Financiën via een herverdeling aan te wenden
om in noodgevallen onmiddellijk de door België gewaarborgde bedragen aan het fonds te
kunnen betalen en om zodoende te vermijden dat de politieke en financiële
geloofwaardigheid van de door de Europese Unie en de EIB ingestelde maatregelen in de
strijd tegen het coronavirus zou worden aangetast.
Het Rekenhof wijst erop dat die procedure nadelig is voor de transparantie van de begroting.
Het geeft echter aan dat de personeelskredieten van de FOD Financiën over het algemeen
worden onderbenut en dat de aldus herverdeelde bedragen zullen worden gecompenseerd
door een overdracht van middelen vanuit de COVID-19-provisie.
4.3

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (FOD VVVL)

Programma 25.52 2 - Crisisbeheer
De initiële begroting 2021 van de FOD VVVL bevatte geen kredieten voor de strijd tegen de
COVID-19-crisis. Deze waren grotendeels in de COVID-19-provisie opgenomen.

111

Wet houdende de toekenning van de Staatsgarantie in het kader van de instrumenten die op het niveau van de
Europese Unie zijn ingesteld om de socio-economische gevolgen van COVID-19 te verzachten.

112

Parl. St. Kamer, Wetsontwerp houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 2021, Doc55 1875/001, 24 maart 2021.
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Opdat de FOD Volksgezondheid zijn verplichtingen zou kunnen nakomen, verhoogde de
regering de afgelopen maanden de vastleggings- en vereffeningskredieten met respectievelijk
352,4 miljoen euro en 546,9 miljoen euro via:





het koninklijk besluit van 22 februari 2021 tot herverdeling van de COVID-19-provisie:
295,6 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 45,2 miljoen euro aan
vereffeningskredieten113;
het koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot herverdeling van de COVID-19-provisie: 26,2
miljoen euro aan vastleggingskredieten en 471,1 miljoen euro aan vereffeningskredieten;
de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2021: 30,6 miljoen euro aan
vastleggings- en vereffeningskredieten.

De COVID-19-uitgaven van de FOD VVVL werden tot op heden grotendeels (94,4% aan
vereffeningszijde) vanuit de COVID-19-provisie gefinancierd114.
Het huidig ontwerp verhoogt de kredieten ter bestrijding van de COVID-19-crisis met 8,1
miljoen euro115. Dit bedrag zal mogelijk niet voldoende zijn om alle verplichtingen (in het
bijzonder aan vereffeningszijde) na te komen. In een voorlopige berekening raamt de FOD
VVVL de behoefte aan vastleggings- en vereffeningskredieten op 370,7 en 665,8 miljoen euro.
Hiervan is respectievelijk 360,5 en 555,0 miljoen euro toegekend. De FOD VVVL zal dus in
de loop van het jaar de COVID-19-provisie moeten aanspreken hoewel de meeste uitgaven
vaststaan. Het Rekenhof verwijst in dit verband ook naar zijn opmerking bij de bespreking
van de interdepartementale provisies.
98,6% van de toegekende vereffeningskredieten zijn opgenomen in basisallocatie
25.52.23.12.11.02 "vaccinaties, geneesmiddelen, beschermingsmateriaal,…" van het
programma 25.52.2 "crisisbeheer"116. De FOD raamt de benodigde vereffeningskredieten op
654 miljoen euro. Hiervan is 547,2 miljoen euro toegekend117. Op basis van de meest recente
gegevens zal het departement deze kredieten aanwenden voor de vereffening van het
vaccinprogramma (490,1 miljoen euro), testing (65,8 miljoen euro), het encours 2020 (58,2
miljoen euro, exclusief het encours vaccins) en het voorraadbeheer (30,6 miljoen euro) 118.

113

Exclusief de transfers aan de openbare instellingen die ressorteren onder sectie 25 (Sciensano 0,2 miljoen euro en
FAGG 0,1 miljoen euro) en de bijkomende personeels- en werkingskredieten voor de versterking van de FOD
(0,8 miljoen euro).

114

De tabellen van de algemene uitgavenbegroting houden geen rekening met de herverdelingen en transfers van de
afgelopen maanden. Zo vermelden de tabellen van het wetsontwerp voor basisallocatie 25.52.23.12.11.02 onder de
kolom ‘Eerder goedgekeurd’ een krediet van 31,1 miljoen euro. Indien ook wordt rekening gehouden met de
transfers en herverdelingen op deze basisallocatie dan bedraagt het vereffeningskrediet waarmee het departement
momenteel kan werken 581,5 miljoen euro (op basis van de gegevens uit FEDCOM).

115

Exclusief de kredietverhogingen voor de openbare instellingen die ressorteren onder sectie 25 (Sciensano
3,5 miljoen euro) en FAGG (2,8 miljoen euro).

116

Een aantal kleinere kredietverhogingen zitten vervat in andere organisatieafdelingen en programma’s (personeel,
consultants, ICT,…).

117

Waarvan 43,4 miljoen euro met het koninklijk besluit van 22 februari 2021, 469,8 miljoen euro met het koninklijk
besluit van 29 maart 2021, 30,6 miljoen euro met het tweede aanpassingsblad en 3,5 miljoen euro met het huidig
begrotingsontwerp. Het huidig ontwerp vermeldt slechts een toegekend krediet van 34,6 miljoen euro omdat dit
geen rekening houdt met de reeds toegekende transfers vanuit de COVID-19-provisie.

118

De vermelde bedragen zijn richtbedragen op basis van de laatst beschikbare informatie en kunnen nog wijzigen.
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HOOFDSTUK 2

Uitgaven van de sociale zekerheid
1

Algemene evolutie van de uitgaven

Het ontwerp van aangepaste begroting raamt de geconsolideerde uitgaven van de sociale
zekerheid (RSZ-Globaal Beheer, RSVZ-Globaal Beheer, RIZIV-Geneeskundige Verzorging, de
stelsels buiten het Globaal Beheer en de overheidspensioenen) in 2021 op 118,3 miljard euro,
d.i. 3,2 miljard euro meer dan in de initiële ramingen. Daarvan wordt 106,2 miljard euro
(89,77%) besteed aan de betaling van de prestaties van de sociale zekerheid en de
terugbetaling van de uitgaven voor gezondheidszorg.
Tabel - Evolutie van de uitgaven van de sociale zekerheid (in miljoen euro)
Uitgaven
2020

Prestaties

Initiële
ramingen
2021

2021/2020
(%)

Aangepaste
ramingen
2021

Aangepast/
Initieel 2021
(%)

104.454,8

103.339,3

-1,07%

106.209,6

+2,78%

Pensioenen

50.034,1

53.223,1

+6,37%

52.135,4

-2,04%

Geneeskundige
verzorging

28.921,1

30.485,4

+5,41%

31.293,5

+2,65%

Arbeidsongeschiktheid

10.152,6

10.639,7

+4,80%

10.675,6

+0,34%

Werkloosheid

10.885,2

7.838,1

-27,99%

8.723,8

+11,30%

Overbruggingsrecht
(zelfstandigen)

3.355,9

7,6

-99,77%

2.227,5

+29209,21
%

Andere prestaties

1.105,9

1.145,4

+3,57%

1.153,8

+0,73%

0,0

362,4

386,3

+6,59%

Beheers- en betalingskosten

2.340,7

2.388,7

+2,05%

2.418,7

+1,26%

Andere uitgaven

8.987,9

9.019,4

+0,35%

9.285,7

++2,95%

115.783,4

115.109,8

-0,58%

118.300,3

2,77%

Welvaartsenveloppe 2021

Totaal

Bron: Algemene Toelichting initiële en aangepaste begroting 2021
De aangepaste uitgavenramingen inzake werknemerspensioenen (30.811,5 miljoen euro)
dalen met 640,4 miljoen euro (-2%) in vergelijking met de initiële begroting. Die evolutie is
meer bepaald het gevolg van:
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het volume-effect (-338 miljoen euro), dat voornamelijk toe te schrijven is aan een
overschatting van de toename van het aantal gepensioneerden in 2021, bij de opmaak
van de initiële begroting;
de impact van de uitgestelde indexering (-195,8 miljoen euro);
de herziening van de uitgaven voor de betaling van achterstallige bedragen aan
mijnwerkers, omdat die deels ten laste werd genomen in 2020 (-56,9 miljoen euro);
de herziene raming van het bedrag van het vakantiegeld (-51,9 miljoen euro) wegens de
overschatting van het aantal gepensioneerden.

De aangepaste uitgavenramingen inzake overheidspensioenen dalen met 413,1 miljoen euro
(-2,4%) tot 17.133,4 miljoen euro. Ook die daling is toe te schrijven aan de "volume-effecten"
(-345,7 miljoen euro, actualisering van de gemiddelde kost en van de evolutie van het aantal
rechthebbenden) en aan de uitgestelde indexering (-48,4 miljoen euro).
De uitkeringen van de RVA voor rekening van de RSZ-Globaal Beheer stijgen met 893,6
miljoen euro in vergelijking met de initiële begroting 2021 en belopen 8.502 miljoen euro.
Die evolutie is toe te schrijven aan het volume-effect (-513,5 miljoen euro119), de spilindex
(-56,5 miljoen euro120), de maatregelen in verband met de gezondheidscrisis (+1.321 miljoen
euro, zie verder), de inaanmerkingneming van de maatregel aangaande de hervorming van
het sociaal statuut van de kunstenaars (+75 miljoen euro) en andere factoren (+67,6 miljoen
euro121).
De uitgavenramingen inzake de sociale uitkeringen van het RSVZ (zonder de
welvaartsenveloppe) zijn bijgesteld naar 7.048,2 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging
met 2.186,3 miljoen euro (+45%) in vergelijking met de initiële begroting. De stijging is
voornamelijk toe te schrijven aan de uitgaven voor het overbruggingsrecht. Die waren in de
initiële begroting geraamd op 7,6 miljoen euro. Het ging enkel om het "klassieke"
overbruggingsrecht, waarbij geen enkel bedrag in rekening werd gebracht voor de
gezondheidscrisis. Bij de begrotingscontrole werd in een bijkomend bedrag van 2.219,1
miljoen euro voorzien voor het overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis (zie
verder).
Welvaartsenveloppe
Het bedrag van de welvaartsenveloppe 2021 voor de sociale zekerheid bedraagt in de
aangepaste begroting 386,3 miljoen euro122, d.i. een stijging met 23,9 miljoen euro in
vergelijking met de initiële begroting. De enveloppe omvat 330,5 miljoen euro voor het
werknemersstelsel en 55,7 miljoen euro voor het stelsel van de zelfstandigen. Bij de opmaak

119

-442,5 miljoen euro voor de werkloosheid, -61,86 miljoen euro voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag en -9,2
miljoen euro voor het tijdskrediet en de thematische verloven.

120

-49,4 miljoen euro voor de werkloosheid, -3,7 miljoen euro voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag, -3,3 miljoen
euro voor het tijdskrediet en de thematische verloven en -220 duizend euro voor de tewerkstellingscellen.

121

Het gaat om de aanpassing van de gemiddelde daguitkering op basis van de vaststellingen en de verschuivingen
tussen werkloosheidscategorieën. +78,4 miljoen euro voor de werkloosheid, -3,3 miljoen euro voor de werkloosheid
met bedrijfstoeslag, -7,7 miljoen euro voor het tijdskrediet en de thematische verloven en 220 duizend euro voor de
tewerkstellingscellen.

122

Daarnaast is in de algemene uitgavenbegroting nog 44,4 miljoen euro voorzien voor de sociale bijstand.
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van de aangepaste begroting was die verdeling nog niet gekend en was er dus geen
uitsplitsing over de diverse takken.
Het Rekenhof merkt overigens op dat de bedragen in de Algemene Toelichting niet
overeenstemmen met de bedragen die de regering op 13 april 2021 voorstelde aan de sociale
partners (362,5 miljoen euro), noch met de bedragen waarover de sociale partners het eens
werden123 (356,7 miljoen euro). De volgende tabel toont de belangrijkste geïdentificeerde
verschillen.
Tabel – Verdeling van de welvaartsenveloppe 2021 (in miljoen euro)
Algemene
Toelichting

Voorstel van
de regering

Akkoord
sociale
partners

Verschil

(1)

(2)

(3)

(1) - (3)

Werknemersstelsel

330,5

311,4

309,6

20,9

55,7

51,1

47,1

8,6

Stelsel van de zelfstandigen
Subtotaal sociale zekerheid

386,2

Sociale bijstand
Totaal

362,5

356,7

29,5

44,4

42,5

42,9

1,5

430,6

405,0

399,6

31,0

Bron: Algemene Toelichting en advies van de Nationale Arbeidsraad en van de Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven
Indexering
Volgens de hypotheses waarmee werd gewerkt tijdens de begrotingsaanpassing, zou de
spilindex niet vóór december 2021 worden overschreden en zouden de uitkeringen dus ten
vroegste in januari 2022 worden opgetrokken (+2%).
De recentste vooruitzichten van het Federaal Planbureau, die op 4 mei 2021 werden
gepubliceerd, maken echter melding van een vermoedelijke overschrijding van de spilindex
in oktober 2021. De mogelijke stijging van de sociale uitkeringen vanaf november 2021 (op
240 miljoen euro geraamd) en van de lonen van de ambtenaren vanaf december 2021, werd
dus niet opgenomen in de aanpassing.

2

Impact van de COVID-19-crisis

2.1

Werkloosheidsuitkeringen

Op 27 april 2021 raamde de RVA de budgettaire impact van de gezondheidscrisis voor 2021
op 1.624 miljoen euro. In de initiële begroting werd hiervoor geen bedrag ingeschreven

123

Gemeenschappelijk advies van de Nationale Arbeidsraad en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 19 april
2021 en het gemeenschappelijke advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen
en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 30 april 2021.

COMMENTAAR EN OPMERKINGEN BIJ ONTWERPEN VAN AANPASSING VAN STAATSBEGROTING 2021 / 65

(behalve voor de bevriezing van de degressiviteit, die initieel op 30,5 miljoen euro werd
geraamd).
Diverse maatregelen die op 31 maart 2021 wettelijk verstreken, werden met drie maanden
verlengd op basis van de beslissingen van de ministerraad. De wetgeving moet nog worden
aangepast om de toepassing ervan te legaliseren. De uitgavenramingen gaan uit van de
veronderstelling dat die maatregelen de eerste zes maanden van het jaar van kracht zullen
blijven.
Tijdelijke werkloosheid
De belangrijkste maatregelen in verband met de tijdelijke werkloosheid zijn:




vereenvoudiging van de procedure van tijdelijke werkloosheid in geval van overmacht
(+1.168,9 miljoen euro);
optrekking van 65% naar 70% van het percentage van de gemiddelde daguitkering voor
de berekening van het dagbedrag (+98,7 miljoen euro);
optrekking met 5,63 euro van het bedrag van de werkloosheidsuitkering (+109,6 miljoen
euro).

Andere werkloosheidsmaatregelen
Het gaat vooral om:



de bevriezing van de degressiviteit van de uitkeringen (+127,8 miljoen euro);
de vrijwaring van de rechten van werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen met
tijdelijk behoud van de uitkeringen (+20,1 miljoen euro).

De begrotingsaanpassing houdt geen rekening met de impact van de maatregelen die nadien
door de regering werden genomen, noch met de herziening van de bestaande maatregelen,
uitgevoerd door de RVA in april 2021. Die elementen worden hierna uiteengezet, met
vermelding van de bijbehorende kosten zoals geraamd door de RVA:



de gewijzigde impact van de maatregelen: +253,7 miljoen euro (waarvan 245,5 miljoen
euro voor de COVID-19-maatregelen);
de nieuwe maatregelen die werden genomen in het raam van het plan voor steun aan de
horeca en aan de zwaarst getroffen sectoren, voor 45,9 miljoen euro, te weten:
o de referentieperiode voor de berekening van de werkloosheid wordt met 12 maanden
uitgebreid: +40 miljoen euro;
o het meest gunstige loon wordt gebruikt voor de berekening van de werkloosheid:
+0,4 miljoen euro;
o de toekenning van een beschermingspremie aan langdurig tijdelijk werklozen wordt
uitgebreid tot werknemers van de contactberoepen: +5,5 miljoen euro.

Dat vertegenwoordigt dus 299,6 miljoen euro aan bijkomende uitgaven die niet zijn
opgenomen in het ontwerp van begrotingsaanpassing.
2.2

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid (werknemers en zelfstandigen)

De kostprijs van de steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-crisis op de uitkeringen
voor arbeidsongeschiktheid in 2021 wordt geraamd op 184 miljoen euro.
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In het stelsel van de werknemers is de in 2020 ingevoerde regeling van de aanvullende
uitkering voor werknemers die ten vroegste op 1 maart 2020 arbeidsongeschikt zijn
geworden, verlengd tot 30 juni 2021. Sinds 1 januari 2021 is een bijkomende voorwaarde
ingevoerd: het totaal van de gewone uitkering en de aanvullende uitkering mag niet meer
bedragen dan 100% van het gederfde loon. De kostprijs van die verlenging wordt geraamd
op 172 miljoen euro. Die aanvullende uitkering wordt toegekend tot 30 juni 2021.
Voor de zelfstandigen zijn de volgende maatregelen genomen:





een aanvullende crisisuitkering voor sommige zelfstandigen die ofwel ten minste acht
dagen arbeidsongeschikt zijn of die de toegelaten activiteit tijdens de
arbeidsongeschiktheid voor ten minste zeven opeenvolgende kalenderdagen hebben
moeten stopzetten (geraamde uitgave: 11,4 miljoen euro);
recht op een volledige uitkering voor zelfstandigen die hun deeltijds activiteit tijdelijk
moeten stopzetten (geraamde uitgave: 0,7 miljoen euro);
geen recht op een uitkering in de maand waarin de arbeidsongeschiktheid aanvangt als
de zelfstandige voor die maand recht heeft op het crisis-overbruggingskrediet (besparing
van 0,1 miljoen euro).

De aanvullende crisisuitkering en de uitkering bij stopzetting van de deeltijdse activiteit
worden tot 30 juni 2021 toegekend aan de arbeidsongeschikte zelfstandigen. De beperking
van het recht op uitkeringen tijdens de maand voor de zelfstandige die recht heeft op het
overbruggingskrediet, was van kracht tot 31 januari 2021.
2.3

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

De uitgaven voor het overbruggingsrecht in het kader van de COVID-19-crisis worden voor
2021 geraamd op 2.219,1 miljoen euro. In de initiële begroting was hiervoor geen bedrag
ingeschreven. Die uitgaven werden geraamd voor het eerste semester van 2021 en omvatten
voornamelijk:






de verlenging tot 30 juni 2021 van het tijdelijke crisisoverbruggingsrecht, met een
verdubbeling van de maandelijkse uitkering. De kosten van die maatregel worden op
1.618 miljoen euro geraamd;
het overbruggingsrecht dat wordt toegekend wegens een daling van de omzet met
minstens 40% als gevolg van de gezondheidscrisis, beoogt alle activiteitensectoren. Het
loopt van 1 januari tot 30 juni 2021. De kosten van die maatregel worden geraamd op 100
miljoen euro per maand, d.w.z. 600 miljoen euro voor de referentieperiode. Uit de cijfers
die beschikbaar zijn voor het eerste kwartaal van 2021, blijkt echter dat in totaal 63
miljoen euro werd toegekend (dat is 237 miljoen euro minder dan de theoretische
raming). Het budget voor die maatregel zou dus overschat kunnen zijn;
het overbruggingsrecht in geval van een onderbreking van korte duur, wegens een
quarantaine en/of de zorg voor een kind, is van toepassing tussen 1 januari en 30 juni
2021 en de kosten worden op 1,2 miljoen euro geraamd.

Het luik van het nieuwe mechanisme van het overbruggingsrecht dat samenhangt met een
verplichte sluiting moest op 1 februari 2021 in werking treden maar dat werd verschoven naar
1 juli 2021 wegens de verlenging van het crisisoverbruggingsrecht, waarbij aan de
zelfstandigen uit de betrokken sectoren een dubbele uitkering wordt voorgesteld.
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2.4

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

Voor 2021 raamt het RIZIV de uitgaven voor de COVID-19-crisis op 1.438,9 miljoen euro,
waarvan 217,8 miljoen euro aan verstrekkingen binnen de begrotingsdoelstelling en 1.221,2
miljoen euro aan specifieke verstrekkingen. De geraamde uitgaven voor die laatste stijgen
met 809,3 miljoen euro tegenover de initiële ramingen (zie tabel). Dat komt vooral door de
extra uitgaven voor de bijzondere beschermingsmaatregelen (+311,3 miljoen euro), de
terugbetaling van de testen (+263,0 miljoen euro) en nieuwe maatregelen (+194,2 miljoen
euro). Zo is 80 miljoen euro opgenomen als tegemoetkoming aan de deelstaten voor de
coördinatie van de vaccinatie door artsen voor de toediening van het vaccin tegen COVID19. Het gaat om forfaitaire vergoedingen, toegekend in functie van het aantal gepresteerde
uren per dag. Er is ook 50,2 miljoen euro geraamd voor sneltesten.
Tabel – Geraamde uitgaven voor de COVID-19-crisis voor de geneeskundige verzorging (in miljoen euro)
Initële
begroting
2021
Specifieke verstrekkingen

Aangepaste
begroting
2021

411,8

1.221,1

59,9

371,2

294,8

613,1

50,4

104,1

Tegemoetkoming aan de deelentiteiten in de kosten
voor de organisatie van de vaccinatie

0,0

80,0

Project "kwetsbare groepen": Psychologische
ondersteuning voor zelfstandigen

0,0

11,2

Andere verstrekkingen

6,7

41,5

217,8

217,8

200,0

200,0

16,7

16,7

1,1

1,1

629,6

1.438,9

Bijzondere beschermingsmaatregelen en -materialen
voor zorgverleners
Terugbetaling van gewone testen, serologische testen,
sneltesten en testen voor het opsporen van varianten
Triage- en afnamecentra en financiering alternatieve
afnamecentra

Verstrekkingen gefinancierd via de begrotingsdoelstelling
Verstrekking van het psychische zorgaanbod
Uitbreiding geestelijke gezondheidszorg
Vervoerscontracten van patiënten intra en extra
ziekenhuis
Totaal

Bron: Rekenhof, op basis van de nota's van het RIZIV
Voor de specifieke verstrekkingen krijgt het RIZIV een dotatie van 931 miljoen euro ten laste
van de algemene uitgavenbegroting. Die dekt niet het volledige bedrag van de voor 2021
geraamde uitgaven, omdat de in 2020 te veel ontvangen dotatie in mindering is gebracht van
het voor 2021 verschuldigde bedrag. Het RIZIV kreeg voor die verstrekkingen in 2020 een
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dotatie van 1.242 miljoen euro. Volgens de bij de opmaak van de begroting gekende gegevens
bedragen de uitgaven 951,8 miljoen euro 124 (d.i. 290,2 miljoen euro minder dan de toegekende
dotatie). In de meest recente rapportering over de COVID-19-crisis stelt het RIZIV dat de
uitgaven 739,4 miljoen euro bedragen. Het geeft echter aan dat nog niet alle uitgaven voor
2020 gekend zijn.
2.5

Vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage vakantie voor de arbeiders van de
horecasector

Op 7 mei 2021 besliste de ministerraad dat er een vrijstelling komt van de jaarlijkse bijdrage
2021 voor het vakantiestelsel van de arbeiders in de horecasector. De kosten van die
maatregel worden op 110 miljoen euro geraamd. De FOD Sociale Zekerheid zou aan de RJV
een subsidie moeten storten die dat bedrag integraal dekt. De reglementaire tekst die de
vrijstelling invoert, is nog niet beschikbaar. De maatregel werd bovendien niet opgenomen
in de begrotingsaanpassing.

3

Bespreking van de regeringsmaatregelen

3.1

RIZIV-Geneeskundige Verzorging

Naar aanleiding van de opmaak van de initiële begroting legde de regering een besparing op
van 150 miljoen euro in de uitgaven voor geneesmiddelen. Een eerste pakket maatregelen is
al uitgewerkt en gedeeltelijk in werking getreden (geraamde besparing: 50 miljoen euro) 125.
Het RIZIV heeft intussen bijkomende maatregelen uitgewerkt die in de loop van 2021 in
werking moeten treden. Op jaarbasis moeten die maatregelen leiden tot een besparing van
102 miljoen euro. De besparing voor 2021 is niet gekend.
De voorgestelde maatregelen beogen onder andere:





een verhoging van de kostenefficiëntie en het doelmatiger gebruik van het
farmacotherapeutisch materiaal (besparing op jaarbasis: 32,1 miljoen euro 126,);
de schrapping van de bestaande uitzonderingen op de automatische prijsdalingen voor
oude geneesmiddelen (de old drug cliff, besparing op jaarbasis: 20 miljoen euro);
een aanpassing van de definitie van "goedkoop voorschrijven" voor biologische
geneesmiddelen (besparing op jaarbasis: 10 miljoen euro);
de verdere uitdieping van de prijsdaling bij instelling van de referentieterugbetaling
(besparing op jaarbasis: 15,5 miljoen euro).

Daarnaast werden ook de ramingen met 10 miljoen euro verminderd aan de vastgestelde
uitgaventrend.
Voor de verhoging van de kostenefficiëntie moet het RIZIV beschikken over de nodige
expertise. De kosten voor het verwerven van die expertise worden geraamd op 3,6 miljoen

124

Verslag van het Monitoringcomité van maart 2021.

125

Programmawet van 20 december 2020, artikelen 24, 25, 32 en 33.

126

Volgens de begrotingsnotificaties van 2 april 2021 moet die maatregel een besparing opleveren van 13,1 miljoen
euro.
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euro. Volgens de begrotingsnotificaties van 2 april 2021 is dat budget bedoeld voor externe
ondersteuning, niet voor het aanwerven van bijkomend personeel 127.
3.2

Werkloosheid

Optrekking van de werkloosheidminima
In het raam van de notificaties van 23 oktober 2020 voorzag de ministerraad in een jaarlijkse
optrekking met 1,125% van de werkloosheidsminima in de loop van de periode 2021 tot 2024.
De maatregel zou de begrotingsuitgaven met 134 miljoen euro doen toenemen tussen nu en
2024. In 2021 zouden ze met 35 miljoen euro stijgen.
Vermindering van de opdrachtenbegroting (zonder werkloosheid)
De ministerraad van 23 oktober 2020 legde een vermindering van de opdrachtenbegroting
van de RVA op vanaf het boekjaar 2022, ten belope van 100 miljoen euro tussen nu en 2024,
waarvan 25 miljoen euro in 2022. Volgens de ramingen van de RVA komt de
begrotingsinspanning neer op een lineaire jaarlijkse besparing op de uitgaven voor eigen
opdrachten met 2% in vergelijking met de voorlopige gegevens over de uitvoering van de
begroting 2020.
Het kabinet van de minister van Werk had meegedeeld dat in 2021 een strategisch plan zou
worden opgesteld met het oog op een inwerkingtreding vanaf het begrotingsjaar 2022,
teneinde tegemoet te komen aan de vermelde begrotingsdoelstelling. Dat plan is nog niet
opgesteld.
Het Rekenhof heeft overigens geen financiële gegevens ontvangen die toelaten de
meerjarenraming van die maatregel te verantwoorden.
Hervorming van het statuut van de kunstenaars
De ministerraad van 23 oktober 2020 besliste de hervorming van het sociaal statuut van de
kunstenaars voort te zetten om alle fases van hun werk te valoriseren, met inbegrip van de
creatie-, de publicatie- en de verkoopfase. De kosten van die maatregel werden geraamd op
75 miljoen euro per jaar, vanaf het boekjaar 2021. De maatregel was niet verdeeld in de initiële
begroting maar werd in het ontwerp van aanpassing uiteindelijk ten laste gelegd van de
begroting van de RVA.
Het Rekenhof merkt op dat de aanpassing van de wetgeving nog altijd lopende is. De
budgettaire raming van 75 miljoen euro ten laste van het boekjaar 2021 werd echter niet
aangepast. Het kabinet van de minister van Werk bevestigt dat het budget voor 2021 zeker
niet volledig zal worden benut, maar dat een herallocatie naar beheersuitgaven in verband
met de tenuitvoerlegging van de maatregel overwogen wordt.
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In de tekst is sprake van 1,3 miljoen euro (die wordt afgenomen van de begrotingsdoelstelling).

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
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