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Inleiding 

De begrotingswerkzaamheden worden dit jaar door twee bijzonderheden gekenmerkt. Enerzijds 

is er een regering in lopende zaken en dit reeds sinds de val van de regering in december 2018. 

Anderzijds werden er op 26 mei 2019 zowel federale, regionale als Europese verkiezingen 

gehouden. Hierdoor werd de initiële begroting voor 2019 niet goedgekeurd door de Kamer en 

werd er overgestapt op het systeem van voorlopige kredieten. Dit systeem is nog steeds in 

voege. Bovendien vond er geen begrotingscontrole plaats.  

De kalender en de werkwijze voor de voorbereiding van de technische begrotingscontrole 2019, 

de initiële begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2024 werden goedgekeurd door de 

Ministerraad van 5 april 2019. De regering gaf daarbij de opdracht aan de FOD BOSA voor de 

centralisatie van de begrotingsgegevens. De ramingen die aan de FOD BOSA werden 

overgemaakt, moesten onder meer gebaseerd zijn op de macro-economische parameters van de 

economische begroting van 6 juni en op de meerjarenramingen van het Federaal Planbureau 

van 18 juni.  

Via de kabinetschef van de Minister van Begroting werd de Voorzitter van het 

Monitoringcomité op 12 juli 2019 in kennis gesteld van de beslissing van de kern om een 

verslag van het Monitoringcomité op te leveren tegen 22 juli aangaande de budgettaire situatie 

voor 2019, en tegen eind augustus over de begrotingstoestand voor de periode 2020-2024.  

Voorliggende nota betreft de actualisatie voor 2019. Hierbij wordt ter illustratie de vergelijking 

gemaakt met de ramingen uit de initiële begroting 2019 die evenwel niet werd goedgekeurd 

door de Kamer.  

De nota start met een overzicht van de belangrijkste hypotheses die werden gehanteerd bij de 

ramingen, gevolgd door een globaal overzicht van de geraamde resultaten bij ongewijzigd 

beleid. Vervolgens wordt in het kort ingegaan op de macro-economische omgeving en het 

Europees begrotingskader.  

Daarna wordt dieper ingegaan op de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de federale 

overheid en van de sociale zekerheid, gevolgd door een toelichting bij de bepaling van de 

verschillende saldi op het niveau van entiteit I. Vervolgens worden de resultaten voor de twee 

deelsectoren van entiteit II heel summier aangehaald. Tot slot volgt een raming van zowel het 
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saldo als de schuldgraad voor de gezamenlijke overheid zowel bij ongewijzigd beleid als op 

basis van het genormeerd traject.  
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1 Belangrijkste gehanteerde hypothesen bij de ramingen 

Inzake macro-economische parameters 

De prognoses in deze nota zijn gesteund op de ramingen die worden opgemaakt door de 

verschillende betrokken instellingen die zich, voor wat de macro-economische parameters 

betreffen, baseren op de economische begroting van juni van het Federaal Planbureau.  

Het Federaal Planbureau publiceerde begin juli evenwel nieuwe inflatievooruitzichten. Daaruit 

blijkt dat de overschrijding van de spilindex pas in december 2019 zal plaatsvinden in plaats 

van november 2019. De impact hiervan is in de cijfers enkel langs uitgavenzijde in rekening 

genomen. Concreet betekent dit dat er in 2019 geen indexatie meer zal gebeuren van de sociale 

uitkeringen en dat de overheidslonen pas vanaf februari 2020 zullen worden aangepast.  

 

Inzake fiscale ontvangsten 

Op het vlak van de voorafbetalingen wordt op basis van de cijfers van de FOD Financiën voor 

2017 en 2018, het gedeelte van de vastgestelde stijging - onder meer ingevolge de verhoging 

van het tarief van de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen - dat de stijging 

van de belastbare basis en de impact van de maatregelen overtreft, als niet-structureel 

beschouwd. Voor 2017 en 2018 wordt het niet-structureel effect geraamd op respectievelijk 

1.835 miljoen EUR en 1.629 miljoen EUR.  

 

Inzake afdrachten aan de EU 

De ramingen van de jaarlijkse BNI-bijdrage aan Europa zijn afkomstig van de Permanente 

Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Met betrekking tot de Brexit werd 

dezelfde benadering gevolgd als deze die wordt toegepast door de Commissie. Dit betekent dat 

voor 2019 (en 2020) wordt uitgegaan van een scenario waarbij de UK zal bijdragen als een 

volwaardige Staat.    

De BNI-bijdrage voor 2019 betreft een raming na de vierde begrotingsaanpassing die in de loop 

van juli wordt verwacht, en integreert bijgevolg reeds de eerste drie begrotingsaanpassingen 

waarvan de bedragen reeds officieel gekend zijn. 
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Inzake niet-fiscale ontvangsten 

Inzake dividenden van de deelnemingen van de Staat is er voor 2019 rekening gehouden met 

een ontvangst van een interim-dividend van Belfius ten belope van circa 98 miljoen EUR.  

 

Inzake primaire uitgaven 

Inzake de primaire uitgaven voor 2019 werd enkel rekening gehouden met de bij de 

voorbereiding van de begrotingsopmaak 2020/3de schijf van de voorlopige kredieten bilateraal 

aanvaarde kredieten.   

In de huidige ramingen wordt er vanuit gegaan dat de middelen die vanuit de primaire uitgaven 

worden overgemaakt aan het ESM (European Stability Mechanism) in hetzelfde jaar 

integraal worden doorgestort aan Griekenland in het kader van het ondersteuningsprogramma. 

Evenwel hebben de bedragen die door België aan het ESM worden overgemaakt, geen invloed 

op het vorderingensaldo. Het is pas op het moment dat er een beslissing wordt genomen om 

vanuit het ESM door te storten aan een betrokken Lidstaat dat deze uitgave in ESR wordt 

aangerekend. In vereffeningen is er voor 2019 een bedrag voorzien van 43,1 miljoen EUR. In 

ESR-termen wordt dit bedrag in voorliggend rapport als uitgave in rekening genomen. Op die 

manier wordt aangenomen dat het ESM elk jaar beslist tot een betaling aan Griekenland voor 

telkens eenzelfde bedrag.   

 

Inzake de instellingen die met de federale overheid worden geconsolideerd 

Bij begrotingsopmaak 2019 werd Infrabel geconsolideerd op saldoniveau. In de voorliggende 

ramingen werd voor de actualisatie van 2019 een volledige consolidatie gedaan op het niveau 

van ontvangsten en uitgaven.  

Bij sommige ION werd vastgesteld dat het jaarlijks vakantiegeld tweemaal was opgenomen in 

de uitgaven ingevolge een regularisatieprocedure. Het jaarlijks vakantiegeld dat betaald wordt 

in het jaar X dient immers te slaan op geleverde prestaties van jaar X-1. In ESR-termen kan het 

vakantiegeld op jaarbasis slechts éénmaal worden aangerekend. Bijgevolg dient er een correctie 
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te gebeuren om de dubbeltelling te neutraliseren. Deze is voorlopig als een globale 

ESR-correctie ingevoerd, maar nog niet individueel per instelling.  

 

Inzake Sociale Zekerheid 

Au niveau de l’INAMI-Soins de santé, les estimations techniques de juin 2019 laissent 

apparaître une sous-utilisation au niveau de l’objectif budgétaire de 19 millions EUR en 2019. 

Dans le cadre de ce rapport, ce montant n’a pas été intégré. Il s’agit en effet d’un montant 

négligeable par rapport à l’objectif budgétaire.  

S’agissant de la dotation d’équilibre des travailleurs salariés, le montant 2019 repris dans ce 

rapport (2.339 millions EUR) est différent de celui repris dans le 61ème Rapport au 

Gouvernement du Comité de Gestion de la Sécurité Sociale (1.397 millions EUR). Ceci 

s’explique par le fait que le montant repris dans ce rapport se base sur les crédits provisoires 

(montant de l’année 2018 majoré d’un montant relatif à l’enveloppe bien-être) alors que celui 

du Comité de Gestion de la Sécurité Sociale se base sur le montant du budget initial 2019 qui 

correspond avec l’AR du 25 janvier 2019. Cet AR devrait être adapté.  

S’agissant de la dotation d’équilibre des travailleurs indépendants, de la même manière que 

ce qui a été fait concernant le régime des travailleurs salariés, un montant a été intégré relatif à 

l’enveloppe bien-être. L’AR du 25 janvier 2019 ne prévoyant pas de dotation, il devrait 

également être adapté.  

 

Inzake onderbenuttingsdoelstelling 

De globale onderbenuttingsdoelstelling voor 2019 waarmee is rekening gehouden in 

voorliggende ramingen, bedraagt 1.100 miljoen EUR. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de 

drie colleges: 

- Primaire uitgaven: 850 miljoen EUR; 

- ION: 100 miljoen EUR; 

- OISZ: 150 miljoen EUR.  
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Inzake verwerking jobsdeal 

De jobsdeal heeft een impact op zowel de fiscale ontvangsten als op de sociale zekerheid. Voor 

de raming van de fiscale ontvangsten is de FOD Financiën ervan uitgegaan dat de impact van 

de jobsdeal verwerkt zit in de economische begroting. De sociale zekerheid heeft daarentegen 

eerst contact opgenomen met het FPB om na te gaan welke maatregelen al dan niet waren 

opgenomen in de economische begroting. Vervolgens heeft ze een herraming gemaakt van het 

rendement van de maatregelen die nog niet waren opgenomen in de economische begroting, 

pro rata de datum van inwerkingtreding van de betrokken maatregelen. 
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2 Geraamde resultaten bij ongewijzigd beleid 

Raming van het nominaal saldo voor entiteit I 

De volgende tabel geeft de raming weer van het vorderingensaldo voor entiteit I voor 2018 en 

2019. 

Tabel 1: Vorderingensaldo entiteit I (2018-2019) 

 

Voor 2018 stemt het vorderingensaldo overeen met de ramingen van het INR van april 2019 

volgens het concept waarin de voorschotten op de gewestelijke opcentiemen zijn opgenomen 

(d.i. de HRF-optiek). Het vorderingensaldo voor 2018 voor entiteit I wordt in deze optiek 

geraamd op -781 miljoen EUR of -0,17 % van het bbp1. 

Voor 2019 wordt het vorderingensaldo voor entiteit I geraamd op een tekort van 6.606 miljoen 

EUR, of -1,43 % van het bbp. Dit is het resultaat van een tekort van 6.373 miljoen EUR voor 

de federale overheid en een tekort van 233 miljoen EUR voor de sociale zekerheid. Ten opzichte 

van het resultaat voor 2018 is dit een verslechtering met 5.824 miljoen EUR. Evenwel speelt 

hierbij de impact in 2018 van de correctie voor de periode 2015-2017 ingevolge de definitieve 

bepaling van de autonomiefactor een cruciale rol waardoor de fiscale afdrachten aan de 

Gewesten in 2018 1.462 miljoen EUR lager lagen (dit bedrag werd echter geneutraliseerd bij 

de overgang naar het structureel saldo). Indien vergeleken wordt met de ramingen bij 

begrotingsopmaak 2019 gaat het om een verslechtering van het nominaal saldo met 2.623 

miljoen EUR. In de initiële begroting voor 2019 werd nog uitgegaan van een tekort van 3.983 

miljoen EUR of -0,86 % van het bbp.   

 

                                                 
1 Op basis van het concept van het ESR 2010 raamt het INR het vorderingensaldo voor entiteit I voor 2018 op een 

tekort van 901 miljoen EUR of -0,20 % van het bbp. 

In % In %

- -
En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -
realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Federale overheid - 629 -4 320 -6 373 -5 744 -2 053 - 913,5 - 47,5 Pouvoir fédéral 

Sociale zekerheid - 153  320 - 233 - 80 - 553 - 52,7 - 172,9 Sécurité sociale  

Onverdeelde maatregelen  0  17  0  0 - 17 Mesures non réparties

Entiteit I - 781 -3 983 -6 606 -5 824 -2 623 - 745,4 - 65,9 Entité I

Federale overheid -0,14 -0,93 -1,38 -1,24 -0,45 Pouvoir fédéral 

Sociale zekerheid -0,03 0,07 -0,05 -0,02 -0,12 Sécurité sociale  

Onverdeelde maatregelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mesures non réparties

Entiteit I -0,17 -0,86 -1,43 -1,25 -0,57 Entité I

In miljoen EUR

-
En millions EUR

% bbp - % PIB
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Raming van het structureel saldo voor entiteit I 

Het Monitoringcomité heeft in het verleden voor de bepaling van de one-offs de berekeningen 

steeds zoveel mogelijk afgestemd op de werkwijze en de praktijk van de Europese Commissie. 

Er bestaat echter geen gestandaardiseerde methode om deze te bepalen. De definiëring van wat 

als éénmalig kan worden beschouwd, is dus afhankelijk van de appreciatie van ontvangsten- en 

uitgavenstromen. 

Evenwel bestond er de laatste jaren een afwijkend standpunt tussen de regering enerzijds, en de 

Europese Commissie anderzijds, omtrent de aanrekening van de impact van de tax shift op het 

niveau van de gezamenlijke overheid. Sinds de opmaak van het  stabiliteitsprogramma in 2018 

heeft de regering de negatieve impact van de tax shift op entiteit I ingevolge de prefinanciering 

van de federale overheid van het deel van de kost dat automatisch ten laste komt van de 

Gewesten en de lokale overheden, voor de periode 2018-2020 steeds gecorrigeerd. Op het 

niveau van entiteit II werd evenwel geen spiegelcorrectie toegepast waardoor het structureel 

saldo van de gezamenlijke overheid met eenzelfde bedrag verbeterde. De Europese Commissie 

daarentegen neemt geen enkele impact in rekening vermits deze neutraal dient te zijn op het 

niveau van de gezamenlijke overheid omdat het om verschuivingen van gelijke bedragen gaat 

tussen entiteit I en entiteit II. In dit rapport wordt de zienswijze van de Europese Commissie 

gevolgd en wordt er zodoende geen correctie meer in rekening genomen voor de tax shift. 

Indien de regering evenwel tot een akkoord kan komen met de Gewesten om hun deel van de 

kost mee te nemen als one-off bij de overgang van het nominaal naar het structureel saldo, zodat 

er geen invloed is op het structureel saldo van de gezamenlijke overheid, kan in dat geval het 

betrokken deel van de kost op het niveau van entiteit I geneutraliseerd worden. Het gaat over 

de periode 2018-2020 om respectievelijk een kost van 421 miljoen EUR, 496 miljoen EUR en 

65 miljoen EUR.         

Op het vlak van de voorafbetalingen nam de regering het standpunt in dat het gedeelte van de 

in 2018 vastgestelde stijging (ingevolge een verdrievoudiging van het tarief van de 

belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen) dat de stijging van de belastbare 

basis en de impact van de maatregelen overtreft, een structureel effect had van 50 %. De 

Europese Commissie daarentegen neemt zo goed als de gehele stijging op als een 

niet-recurrente ontvangst. In de huidige ramingen heeft de FOD Financiën rekening gehouden 
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met de vaststellingen in de inkohieringen voor aj 2018. Op basis daarvan heeft de FOD het 

structurele deel van de stijging VA in 2017 kunnen berekenen en voor 2018 kunnen ramen. Dit 

geeft een in rekening genomen one-off van 2.122 miljoen EUR in 2018 en van 438 miljoen 

EUR in 2019. Vanaf 2019 is er geen uitzonderlijke stijging meer waar te nemen in de VA.  

De overgang van het nominaal saldo naar het structureel saldo komt eveneens aan bod onder 

punt 5.3.2 van deze nota. 

De volgende tabel geeft het structureel saldo weer voor entiteit I op basis van de voormelde 

uitgangspunten. 

Tabel 2: Raming van het structureel saldo voor entiteit I 

 

Het structureel saldo voor entiteit I wordt voor 2019 geraamd op -6.932 miljoen EUR of -1,50 % 

van het bbp. Dit is een verslechtering met 2.147 miljoen EUR ten opzichte van het resultaat 

voor 2018, hetzij een daling met 0,44 procentpunt bbp.    

   

Norm waartegen het resultaat van entiteit I wordt afgemeten 

Voor de bepaling van de doelstelling voor 2019 wordt het structureel saldo hernomen uit het in 

april ingediende stabiliteitsprogramma 2019-2022. 

2018

Realis

-

Estim.
(1)

2019

Initieel

-

Initial
(2)

2019

Raming

-

Estim.
(3)

Verschil

-

Diff.
(3) - (1)

Vorderingensaldo - 781 -3 983 -6 606 -5 824 Solde de financement

Cyclische correctie  168 - 402 - 35 - 202 Correction cyclique

Impact one-off 3 770 - 484  356 -3 414 Impact one-off

Correctie voor transferten  66  2  5 - 61 Corrections pour transferts

Structureel saldo -4 785 -3 099 -6 932 -2 147 Solde structurel 

bbp 450 505 465 511 463 014 PIB

2018

Realis

-

Estim.
(1)

2019

Initieel

-

Initial
(2)

2019

Raming

-

Estim.
(3)

Verschil

-

Diff.
(3) - (1)

Vorderingensaldo -0,17 -0,86 -1,43 -1,25 Solde de financement

Cyclische correctie 0,04 -0,09 -0,01 -0,04 Correction cyclique

Impact one-off 0,84 -0,10 0,08 -0,76 Impact one-off

Correctie voor transferten 0,01 0,00 0,00 -0,01 Corrections pour transferts

Structureel saldo -1,06 -0,67 -1,50 -0,44 Solde structurel

In miljoen EUR

En millions EUR

In % van het bbp

En % du PIB
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Voor 2019 komt de doelstelling voor entiteit I overeen met een structureel saldo ten belope van 

een tekort van 0,63 % van het bbp. Rekening houdende met de huidige raming van het bbp 

geeft dit een norm van -2.924 miljoen EUR. 

Ter aanvulling, het stabiliteitsprogramma legt de doelstelling voor entiteit I voor 2020 

op -0,10 % van het bbp, hetzij een tekort van 483 miljoen EUR. Vanaf 2021 dient de begroting 

structureel in evenwicht te zijn. 

 

Vergelijking structureel saldo entiteit I met objectieven uit Stabiliteitsprogramma 

De volgende tabel geeft de afwijking weer ten opzichte van de norm voor entiteit I voor 2019 

bij ongewijzigd beleid. 

Tabel 3: Afwijking ten opzichte van norm voor entiteit I voor 2019 

 

Voor 2019 is er een afwijking van het structureel saldo voor entiteit I ten opzichte van de in het 

Stabiliteitsprogramma vastgelegde norm ten belope van 4.008 miljoen EUR of 0,87 procentpunt 

bbp. 

Deze afwijking zou met 496 miljoen EUR kunnen verbeteren indien de regering met de 

Gewesten een akkoord zou vinden om de prefinanciering van de federale overheid van het deel 

van de kost van de tax shift dat automatisch ten laste komt van de Gewesten en de lokale 

overheden te corrigeren in de one-offs.    

 

Entiteit I 2019

Norm stabiliteitsprogramma 2019-2022 (in % bbp) -0,63%

bbp 463.014

Norm (in miljoen EUR) -2.924

Geraamd structureel saldo (in miljoen EUR) -6.932

Geraamd structureel saldo (in % van het bbp) -1,50%

Afwijking tov. norm (in miljoen EUR) 4.008

Afwijking tov. norm (in % van het bbp) 0,87%
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3 Economische omgeving 

Op 6 juni 2019 heeft het Federaal Planbureau de economische begroting gepubliceerd waarin 

een inschatting van de macro-economische parameters voor 2019 en 2020 wordt gemaakt. 

Daarnaast heeft het Federaal Planbureau op 18 juni 2019 de ‘Economische vooruitzichten 

2019-2024’ gepubliceerd waarin de macro-economische parameters voor de periode tot en met 

2024 worden geraamd. Deze beide economische prognoses dienen als basis voor de budgettaire 

vooruitzichten in voorliggende nota.  

Internationale omgeving 

De groei van de wereldeconomie vertraagt van 3,8 % in 2017 tot 3,2 % in 2018. Ook de 

wereldhandel kent een groeivertraging die nog versterkt wordt door handelsconflicten 

en -belemmeringen. Vanaf 2021 zou de wereldgroei zich echter stabiliseren rond 3,6 %, 

voornamelijk aangedreven door de opkomende economieën.  

De bbp-groei in de Eurozone kende in 2018 een nog meer uitgesproken groeivertraging gezien 

haar sterke exportafhankelijkheid. Daarnaast hebben een aantal tijdelijke factoren, waaronder 

een sterke daling van de Duitse automobielproductie, de bbp-groei in 2018 afgeremd. De 

bbp-groei in 2018 bedroeg 1,9 % tegenover 2 % in de voorafgaande jaren. In 2019 valt deze 

terug tot 1,1 % om in 2020 te hernemen tot 1,4 % onder invloed van een wat sterkere mondiale 

groei. De bbp-groei stijgt nog tot 1,5 % in 2021 en stabiliseert zich in de daaropvolgende jaren 

rond 1,4 %.  

Het Federaal Planbureau wijst er op dat de voormelde vooruitzichten gepaard gaan met 

volgende belangrijke neerwaartse risico’s. Het betreft onder meer het opvoeren van de 

Amerikaans-Chinese handelsspanningen, een no-deal Brexit en olieprijsstijgingen als gevolg 

van politieke spanningen. Tenslotte bestaat er in een aantal eurolanden onzekerheid omtrent het 
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begrotingsbeleid wat het vertrouwen van de financiële markten kan ondermijnen en de vrees 

voor een nieuwe eurocrisis aanwakkert. 

Groei België 

De belangrijkste economische parameters voor België voor de periode 2018-2024 worden 

weergegeven in volgende tabel.     

Tabel 4: Macro-economische vooruitzichten volgens het Federaal Planbureau 

 

 

Ook de Belgische economie is niet ongevoelig voor de Europese en mondiale groeivertraging. 

Voor 2019 en 2020 wordt een bbp-groei van 1,3 % verwacht terwijl deze in 2017 nog 1,7 % 

bedroeg. De uitvoergroei wordt afgeremd door de groeivertraging van de wereldhandel. De 

binnenlandse vraag wordt echter wel aangezwengeld door de particuliere consumptie. De netto-

uitvoer is in 2019 nog positief en wordt in 2020 negatief onder impuls van een licht versnelde 

invoergroei. In 2021 herneemt de bbp-groei zich tot 1,4 % door een sterkere uitvoer. Nadien 

vertraagt de groei opnieuw tot 1,3 % in 2022 en tot 1,2 % in 2023. Dit is te wijten aan een 

beperktere dynamiek van de private binnenlandse bestedingen. De gemiddelde groei over de 

periode 2022-2024 is met 1,3 % identiek aan de gemiddelde Belgische groei in de periode 

2013-2018. 

Het Federaal Planbureau verwacht dat het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren in 

2019 zal toenemen met 2,2 % door de bijkomende belastingverminderingen in het kader van de 
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taxshift, de sterkere toename van sociale uitkeringen, de hogere loonindexeringen in de 

privésector in combinatie met een afkoelende inflatie en de aanhoudende jobcreatie. De stijging 

van de particuliere consumptie blijkt over dezelfde periode iets gematigder door een daling in 

het consumentenvertrouwen. Hierdoor neemt de spaarquote fors toe. Bij ongewijzigd beleid zal 

de groei van het reëel beschikbaar inkomen vanaf 2020 terug geleidelijk aan afnemen tot en 

met 1,0 % in 2024. 

De bedrijfsinvesteringen blijven in 2019 sterk groeien met 3,1 %. Deze dynamiek wordt 

hoofdzakelijk verklaard door de hoge industriële capaciteitbezettingsgraad wat de behoefte aan 

uitbreidingsinvesteringen doet toenemen, gunstige financieringsvoorwaarden en een hoge 

rendabiliteit. Nadien zou de groei geleidelijk vertragen tot 1,5 % in 2024 onder invloed van een 

toenemende langetermijnrente, een lagere bedrijfsrendabiliteit als gevolg van de sterkere 

loondynamiek en een verzwakte afzetmarkt.  

De investeringen in woongebouwen piekt in 2019 met een volumegroei van 4,1 %. Vanaf 2020 

begint die groei echter terug sterk te dalen tot 0,8 % in 2024. Dit door optrekkende 

langetermijnrente en de groeivertraging van het reëel beschikbaar inkomen. 

De overheidsinvesteringen kennen een grillig verloop. Terwijl deze in 2018 nog sterk toenamen 

met 7,3 % als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen, vallen deze in 2019 terug tot 3,3 %. 

In 2020 en 2021 versnelt de groei van de investeringen tot respectievelijk 5,6 % en 5,5 % onder 

impuls van de gewestelijke investeringen in 2020 (waaronder het Oosterweelproject in 

Vlaanderen) en van de federale investeringen in 2021 (defensie). Ook in de periode 2022-2024 

blijft de groei van de overheidsinvesteringen volatiel. De federale investeringen in defensie 

pieken in 2023 en worden nadien teruggeschroefd. In 2023 beginnen de investeringen van de 

lokale overheden terug te stijgen in aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen.  

De overheidsconsumptie stijgt in 2019 en 2020 met respectievelijk 1,0 % en 1,2 %. Dit is iets 

sneller dan in 2018 waar deze nog steeg met 0,8 %. Deze groeiversnelling is te wijten aan een 

forse toename van de gezondheidsuitgaven en een sterkere groei van de loonmassa van de 

overheidssector. Vanaf 2020 stabiliseert de volumegroei van de overheidsconsumptie zich rond 

1,2 % bij ongewijzigd beleid. 
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Inflatie 

Terwijl de inflatie in 2018 nog sterk steeg met 2,1 % vertraagt deze in 2019 en 2020 tot 

respectievelijk 1,7 % en 1,5 % door een daling van de olieprijs. Vanaf 2021 versnelt de inflatie 

terug tot 1,9 % in 2024. Dit komt enerzijds door een stijging van de energieprijzen en anderzijds 

door een licht aantrekkende onderliggende inflatie aangezwengeld door onder meer de groei 

van de loonkosten per geproduceerde eenheid. In de projectieperiode 2019-2024 blijft de 

inflatie onder de grens van 2 %. 

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd het laatst overschreden in 

augustus 2018. Op basis van de economische begroting werd verwacht dat de volgende 

overschrijding in november 2019 zou plaatsvinden. Nieuwe inflatievooruitzichten van juli 2019 

gaan echter uit van een overschrijding van de spilindex (momenteel 107,20) in december 2019. 

Bijgevolg zouden de sociale uitkeringen in januari 2020 en de wedden van het 

overheidspersoneel in februari 2020 met 2 % stijgen. In 2020 wordt er geen nieuwe 

overschrijding van de spilindex (109,34) verwacht. De volgende overschrijdingen zou 

plaatsvinden in februari 2021, maart 2022, maart 2023 en april 2024. 

Arbeidsmarkt 

Ondanks de lichte groeivertraging van de activiteit blijft de werkgelegenheidscreatie 

aanzienlijk. De binnenlandse werkgelegenheid neemt in de periode 2019-2024 toe met 205 500 

personen wat iets minder is dan tijdens de zes voorafgaande jaren toen deze nog toenam met 

229 000 personen. 

De werkgelegenheidsgraad blijft ononderbroken groeien van 69,7 % in 2018 tot 72,4 % in 

2024. Dit wordt aangedreven door een sterk dalende groei van de bevolking op arbeidsleeftijd. 

Ook de werkloosheidsgraad (definitie FPB) blijft dalen in de periode 2019-2024. Deze gaat van 

9 % in 2019 naar 7,4 % in 2024. Dit is het laagst opgetekende niveau sinds de jaren 70. 
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4 Het Europees kader 

België moet als lidstaat van de EU met betrekking tot de overheidsbegroting aan vier regels 

voldoen die kaderen binnen het Stabiliteits- en groeipact. Het Stabiliteits- en groeipact bestaat 

uit een preventief luik en een correctief luik. Binnen het preventief luik van het stabiliteits- en 

groeipact moet een lidstaat voldoen aan een regel met betrekking tot het structureel saldo en 

aan een uitgavenregel. Binnen het correctief luik moet een lidstaat voldoen aan een regel met 

betrekking tot het nominaal saldo en aan een schuldregel. Van deze vier regels voldoet België 

momenteel aan de regel met betrekking tot het nominaal saldo. Deze regel stelt dat het deficit 

van een land niet groter mag zijn dan 3 % van het bbp. Volgens de lentevooruitzichten van mei 

2019 schat de Europese Commissie het nominaal saldo van België voor 2019 op -1,3 % en op 

-1,5 % van het bbp voor 2020. De drie andere regels worden hieronder besproken.  

De regel met betrekking tot het structureel saldo  

Volgens de Europese verordening n° 1466/97 moet een lidstaat een structurele inspanning doen 

van meer dan 0,5 % van het bbp zolang hij zijn middellangetermijndoelstelling niet heeft 

bereikt. ‘Meer’ dan 0,5 % betekent dat een dergelijke lidstaat een structurele inspanning van 

minstens 0,6 % van het bbp moet doen. De middellangetermijndoelstelling van België is 

momenteel vastgelegd op een (structureel) budgettair evenwicht. De Europese Commissie schat 

het structureel tekort van België op 1,4 % van het bbp voor 2019 en op 1,8 % van het bbp voor 

2020. Dit betekent dat de middellangetermijndoelstelling nog niet bereikt is.  

De uitgavenregel 

De uitgavenregel bepaalt dat de primaire uitgaven gecorrigeerd met de discretionaire 

inkomstenmaatregelen slechts met een bepaald percentage mogen stijgen. Dit percentage wordt 

bepaald op basis van een tienjarig gemiddelde van de potentiële groei, dat wordt gecorrigeerd 

met een convergentiefactor voor de lidstaten die hun middellangetermijndoelstelling nog niet 

hebben bereikt. Deze convergentiefactor heeft als gevolg dat lidstaten die reeds hun 

middellangetermijndoelstelling hebben bereikt ceteris paribus een grotere uitgavenstijging 

mogen realiseren dan lidstaten die deze doelstelling nog niet hebben bereikt. 

Op 13 juli 2018 heeft de Raad België aanbevolen ervoor te zorgen dat het nominale 

groeipercentage van de netto primaire overheidsuitgaven in 2019 niet hoger zou liggen dan 

1,8 %. Dit zou overeenkomen met een jaarlijkse structurele aanpassing van 0,6 % van het bbp. 
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Echter heeft de Europese Commissie in haar evaluatie van het stabiliteitsprogramma 2019-2022 

geoordeeld dat België in aanmerking komt voor de gevraagde tijdelijke afwijking van 0,5 % 

van het bbp op grond van de structurele hervormingsclausule. Hierdoor kan de vereiste 

structurele aanpassing voor 2019 worden verminderd tot 0,1 % van het bbp, wat overeenstemt 

met een nominaal groeipercentage van de primaire netto-uitgaven dat niet hoger ligt dan 2,8 % in 

2019. 

Voor 2020 zou de nominale groei van de netto primaire overheidsuitgaven op niet meer dan 1,6 % 

mogen uitkomen. Dit stemt overeen met een structurele verbetering met 0,6 % van het bbp. 

De primaire uitgaven die in rekening worden genomen om het aggregaat te bepalen dat wordt 

gebruikt voor de evaluatie van deze regel, houden geen rekening met de conjuncturele 

werkloosheidsuitkeringen en met de uitgaven die volledig worden gefinancierd door 

EU-fondsen. Bovendien worden de investeringen niet opgenomen als de investeringsuitgaven 

van het betreffende jaar maar worden deze opgenomen als een 4-jarig gemiddelde.  

De uitgavenregel is door de EU bepaald op vlak van de lidstaat en niet op vlak van de 

gefedereerde entiteiten. Dit betekent dat de gezamenlijke overheid moet voldoen aan deze regel, 

maar dat er geen verdeling wordt gegeven over de verschillende individuele overheden. Zolang 

er geen verdeelsleutel wordt bepaald, kan er dus niet worden nagegaan of een individuele 

overheid al dan niet voldoet aan de (subnationale) uitgavenregel. De minister van Financiën 

heeft aan de Afdeling Financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën gevraagd om 

de toepassing van het uitgavencriterium te onderzoeken in een Belgische context.  

Schuldregel 

Volgens de schuldregel (zie Europese verordening n° 1467/97) moet een lidstaat een 

schuldgraad hebben die lager ligt dan 60 % van het bbp of voldoende convergeren naar deze 

drempelwaarde. ‘Voldoende’ convergeren wordt bepaald als een afname van minstens 1/20e 

van het verschil tussen de schuldratio en de drempelwaarde van 60 % van het bbp (gemiddeld 

over 3 jaar). Op 5 juni 2019 bracht de Commissie een verslag uit op grond van artikel 126, lid 3, 

van het VWEU, aangezien België niet aan de schuldreductiebenchmark in 2018 voldeed. In het 

algemeen kon de Commissie niet volledig vaststellen, na een beoordeling van alle relevante 

factoren, of het schuldcriterium zoals gedefinieerd in het Verdrag en in Verordening (EG) nr. 

1467/1997 wel of niet wordt nageleefd. 
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Stabiliteitsprogramma 

In het kader van het Europees semester dienen de lidstaten van de eurozone een 

stabiliteitsprogramma in te dienen tegen eind april van elk jaar. Hierin moet elk land zijn 

begrotingscijfers op middellange termijn (minstens tot en met t+3) voorstellen. Het is belangrijk 

dat het opgenomen traject in het stabiliteitsprogramma voldoet aan de hierboven aangehaalde 

begrotingsregels. 

Stabiliteitsprogramma 2019-2022 

De voorbereiding van het stabiliteitsprogramma 2019-2022 vond plaats in een bijzondere 

context aangezien het deel uitmaakte van een temporele dynamiek gekenmerkt door de federale 

en regionale verkiezingen eind mei. Bijgevolg werd er een louter indicatief 

stabiliteitsprogramma ingediend, zowel wat betreft de globale begrotingsdoelstelling als de 

verdeling van de doelstellingen over de verschillende beleidsniveaus. Hierover zullen de 

volgende regeringen opnieuw moeten overleggen en een beslissing nemen overeenkomstig de 

procedure voorzien in het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013. 

Het indicatief stabiliteitsprogramma voorziet dat de MTO (voor België gaat het om een 

evenwicht uitgedrukt in termen van structureel saldo) zal worden bereikt in 2021 voor het 

geheel van de verschillende overheidsniveaus. 

Het stabiliteitsprogramma herhaalt het verzoek gedaan in het ontwerpbegrotingplan 2019 om 

gebruik te maken van de flexibiliteit in het kader van het preventieve deel overeenkomstig het 

"Gemeenschappelijk overeengekomen standpunt over flexibiliteit binnen het stabiliteits- en 

groeipact" dat in februari 2016 door de Raad (Ecofin) werd goedgekeurd. België vraagt voor 

2019 een tijdelijke afwijking van 0,5 % van het bbp van het aanpassingstraject in de richting 

van de middellangetermijndoelstelling met het oog op de uitvoering van grote structurele 

hervormingen met een positief effect op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange 

termijn. De structurele hervormingen hebben betrekking op een pensioenhervorming, een 

"taxshift", een hervorming van de vennootschapsbelasting, een hervorming van de arbeidsmarkt 

en een hervorming van het openbaar bestuur. 
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Het overlegcomité van 24/04/2019 heeft akte genomen van de indicatieve trajecten die zijn 

opgenomen in het stabiliteitsprogramma 2019-2022 voor entiteit I, entiteit II en de 

gezamenlijke overheid met het oog op het verwezenlijken van de MTO in 2021. 

De volgende tabel geeft een overzicht van het in het Stabiliteitsprogramma opgenomen 

indicatief traject voor de periode 2018-2022. 

Tabel 5: Traject opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2019-2022 

 

Beoordeling stabiliteitsprogramma 

In haar evaluatie van het stabiliteitsprogramma 2019-2022 van België oordeelt de Commissie 

dat België in aanmerking komt voor de gevraagde tijdelijke afwijking met 0,5 % van het bbp 

in 2019, mits het de overeengekomen hervormingen adequaat implementeert, hetgeen zal 

worden gemonitord in het kader van het Europees Semester. 

Op basis van de voorjaarsprognoses 2019 van de Commissie bestaat het risico van significante 

afwijking van het aanbevolen aanpassingstraject in de richting van de 

middellangetermijndoelstelling in 2018 en 2019 samen. 

Verder is de Commissie van oordeel dat er bij ongewijzigd beleid een risico bestaat dat er in 

2020 een significante afwijking van het vereiste aanpassingstraject zal optreden. België zal 

volgens de voorlopige prognoses in 2019 en 2020 niet aan de schuldregel voldoen.  

De Commissie geeft de volgende aanbevelingen aan België, die door de Raad van 9 juli 2019 

werden aangenomen: 

2018 2019 2020 2021 2022 En % du PIB

Entiteit I Entité I

Vorderingensaldo -0,17 -0,68 -0,09 0,05 0,02 Solde de financement

Structureel saldo -0,76 -0,63 -0,10 0,00 0,00 Solde structurel

Verbetering structureel saldo 0,13 0,53 0,10 0,00 Amélioration structurelle

Entiteit II Entité II

Vorderingensaldo -0,51 -0,09 -0,07 0,02 0,01 Solde de financement

Structureel saldo -0,17 -0,15 -0,08 0,00 0,00 Solde structurel

Verbetering structureel saldo 0,02 0,07 0,08 0,00 Amélioration structurelle

Gezamenlijke overheid Ensemble des pouvoirs publics

Vorderingensaldo -0,69 -0,77 -0,16 0,08 0,02 Solde de financement

Structureel saldo -0,93 -0,78 -0,18 0,00 0,00 Solde structurel

Verbetering structureel saldo 0,15 0,60 0,18 0,00 Amélioration structurelle

In % bpp
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 Ervoor zorgen dat het nominale groeipercentage van de netto primaire 

overheidsuitgaven in 2020 niet hoger ligt dan 1,6 %, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse 

structurele aanpassing van 0,6 % van het bbp.  

 Eventuele meevallers gebruiken om de overheidsschuldquote sneller te verminderen.  

 De hervormingen voortzetten om de budgettaire houdbaarheid van de stelsels voor 

langdurige zorg en pensioenen te waarborgen, onder meer door de mogelijkheden voor 

vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt te beperken.  

 De samenstelling en efficiëntie van de publieke uitgaven verbeteren, met name door 

middel van uitgaventoetsingen, en de coördinatie van het begrotingsbeleid door alle 

overheidsniveaus verbeteren om ruimte te creëren voor openbare investeringen. 
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5 Entiteit I 

5.1 Federale overheid 

5.1.1 Raming van het vorderingensaldo van de federale overheid 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbouw van het vorderingensaldo van de 

federale overheid. 

Tabel 6: Raming van het vorderingensaldo van de federale overheid  

 

Het vorderingensaldo van de federale overheid wordt voor 2019 geraamd op een tekort van 

6.373 miljoen EUR of -1,38 % van het bbp.  

In vergelijking met 2018 is dit een verslechtering met 5.744 miljoen EUR of 1,24 procentpunt 

bbp. Het vorderingensaldo voor de federale overheid voor 2018 wordt immers geraamd op een 

tekort van 629 miljoen EUR of -0,14 % van het bbp. Zoals reeds eerder aangegeven, kan een 

deel van dit verschil verklaard worden door de impact in 2018 van de correctie voor de periode 

2015-2017 ingevolge de definitieve bepaling van de autonomiefactor waardoor de fiscale 

afdrachten aan de Gewesten in 2018 1.462 miljoen EUR lager lagen (hetgeen structureel 

evenwel werd gecorrigeerd).  

Ten opzichte van de ramingen bij begrotingsopmaak 2019 gaat het om een verslechtering van 

het nominaal saldo met 2.053 miljoen EUR of 0,45 procentpunt bbp. Het vorderingensaldo voor 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Fiscale ontvangsten 120 457 122 829 120 864  407 -1 965  0,3 - 1,6 Recettes fiscales

Fiscale overdrachten (-) -61 308 -65 649 -65 097 -3 789  551 - 6,2  0,8 Transferts fiscaux (-)

Fiscale middelen 59 149 57 180 55 766 -3 383 -1 414 - 5,7 - 2,5 Moyens fiscaux

Niet-fiscale middelen 4 697 4 533 4 591 - 106  58 - 2,3  1,3 Moyens non fiscaux

Middelen 63 846 61 713 60 357 -3 489 -1 356 - 5,5 - 2,2 Recettes Voies et Moyens

Interestlasten (-) -8 768 -8 654 -8 529  239  125  2,7  1,4 Charges d'intérêt (-)

Primaire uitgaven (-) -53 153 -54 267 -55 213 -2 060 - 947 - 3,9 - 1,7 Dépenses primaires (-)

Uitgave vrijstellingen BV (-) -2 960 -3 241 -3 092 - 133  149 - 4,5  4,6 Dép. dispenses précompte pr. (-)

Primair saldo instellingen  30  126  51  21 - 75  68,0 - 59,6 Solde primaire organismes

Onverdeelde overgangscorrecties  376  4  54 - 322  50 - 85,6 1 361,7 Corrections de passage non ventilées

Vorderingensaldo federale overheid - 629 -4 320 -6 373 -5 744 -2 053 - 913,5 - 47,5 Solde de financement pouvoir fédéral 

% bbp -0,14 -0,93 -1,38 -1,24 -0,45 - 886,1 - 48,3 % PIB

-

En millions EUR

In miljoen EUR
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de federale overheid werd toen geraamd op -4.320 miljoen EUR (vóór onverdeelde maatregelen 

ten belope van 17 miljoen EUR).   

  

5.1.2 Bespreking van de ramingen per ontvangsten-/uitgavenrubriek 

5.1.2.1 Fiscale ontvangsten 

5.1.2.1.1 Fiscale ontvangsten in ESR-termen 

De cijfers van de fiscale ontvangsten zijn afkomstig van de FOD Financiën.  

De ESR-cijfers, gebruikt voor de berekening van het vorderingensaldo, worden eerst toegelicht. 

Vervolgens wordt de overgang tussen ESR-ontvangsten en kasontvangsten besproken. De 

kasontvangsten vormen onder meer de basis voor de berekening van de alternatieve financiering 

aan de sociale zekerheid.    
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Tabel 7: De fiscale ontvangsten 2019 in ESR-termen 

 

Voor de raming van de fiscale ontvangsten van 2019 werd, afhankelijk van de beschikbaarheid 

van de gegevens, gebruik gemaakt van de realisaties van de eerste 4 à 5 maanden in kastermen. 

Daarbij wordt voor de raming in ESR-termen, al naargelang de belastingcategorie, nog een 

verschuiving tot maximaal 2 maanden toegepast op de kasontvangsten.  

De  resterende maanden werden bijgeschat (onder meer op basis van de economische 

begroting), waarbij de impact van maatregelen enkel in rekening werd gebracht voor de bij te 

schatten maanden. Als startbasis daarvoor werden de ontvangsten 2018 gebruikt (ESR-cijfers 

FOD Financiën). Deze cijfers liggen 130 miljoen EUR hoger in vergelijking met de initiële 

begroting aangezien definitieve cijfers toen nog niet beschikbaar waren. Bij begrotingsopmaak 

2019 werd voor 2018 nog uitgegaan van de ontvangsten uit het verslag van monitoringcomité 

van juli 2018. Deze waren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens, gebaseerd op 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Roerende voorheffing 4 043 4 533 3 843 - 201 - 690 - 5,0 - 15,2 Précompte mobilier 

dividenden 2 541 2 823 2 580  38 - 243  1,5 - 8,6 dividendes

andere 1 632 1 805 1 389 - 243 - 416 - 14,9 - 23,0 autres 

kohieren - 131 - 95 - 126  5 - 31  3,5 - 32,4 rôles

Werknemersparticipatie  7  18  10  2 - 9  34,2 - 46,9 Participation des travailleurs 

Voorafbetalingen 15 640 16 851 16 344  704 - 507  4,5 - 3,0 Versements anticipés 

Kohieren 1 267 - 578 - 401 -1 669  177 - 131,7  30,6 Rôles

vennootschappen 5 276 3 913 4 052 -1 224  139 - 23,2  3,5 sociétés 

natuurlijke personen -4 322 -4 775 -4 753 - 431  22 - 10,0  0,5 personnes physiques 

belasting der niet-inwoners  313  283  300 - 13  17 - 4,2  5,9 impôt des non résidents

Bedrijfsvoorheffing 48 165 48 596 48 542  377 - 54  0,8 - 0,1 Précompte professionnel 

bron 47 838 48 259 48 193  355 - 66  0,7 - 0,1 source 

kohieren  327  338  350  23  12  7,0  3,6 rôles

Niet-geregionaliseerde diversen  347  379  357  11 - 22  3,1 - 5,8 Divers non régionaux 

Directe belastingen 69 470 69 799 68 695 - 775 -1 104 - 1,1 - 1,6 Impôts directs 

Accijnzen 9 518 9 552 9 649  132  97  1,4  1,0 Accises

Btw 34 125 35 504 35 028  903 - 476  2,6 - 1,3 TVA

zuivere 31 036 32 189 31 804  768 - 385  2,5 - 1,2 pure 

diverse rechten en taksen 3 089 3 315 3 224  135 - 91  4,4 - 2,7 droits et taxes divers

Niet-geregionaliseerde registratierechten  133  158  141  8 - 17  6,2 - 10,5 Droits d'enregistrement non régionaux 

Niet-geregionaliseerde diversen en boeten  893 1 000  880 - 13 - 120 - 1,5 - 12,0 Divers et amendes non régionaux 

Regularisatie  152  300  108 - 44 - 192 - 29,0 - 64,0 Regularisation

Totaal excl. belastingen geheel geïnd voor 

derden
114 291 116 313 114 502  211 -1 811  0,2 - 1,6

Total hors impôts entièrement encaissés 

pour des tiers

Belastingen geheel geïnd voor derden
Impôts entièrement encaissés pour des 

tiers

Gewestelijke belastingen 3 493 3 679 3 499  6 - 179  0,2 - 4,9 Impôts régionaux 

Verkeersbelasting  130  136  132  3 - 4  2,1 - 2,6 Taxe de circulation

Belasting op inverkeerstelling  57  55  60  3  5  5,1  9,0 Taxe de mise en circulation 

Eurovignet  0  0  0  0  0 Eurovignette

Belasting op spelen en weddenschappen  71  77  29 - 42 - 48 - 59,4 - 62,4 Taxe sur les jeux et paris

Automatische ontspanningstoestellen  24  37  10 - 14 - 28 - 59,6 - 74,3 Appareils automatiques de divertissement

Onroerende voorheffing  36  38  37  1 - 1  2,9 - 2,3 Précompte immobilier 

Geregionaliseerde boeten directe bel.  1  1  1  0  0 - 26,8  0,0 Amendes reg. impôts directs

Geregionaliseerde registratierechten 1 845 1 963 1 907  61 - 57  3,3 - 2,9 Droits d'enregistrement régionalisés

Geregionaliseerde boeten indirecte bel.  176  183  182  7  0  3,9 - 0,2 Amendes reg. impôts indirects

Successierechten 1 153 1 189 1 141 - 12 - 47 - 1,0 - 4,0 Droits de succession 

Douanerechten 2 672 2 837 2 862  190  26  7,1  0,9 Droits de douane

Totaal incl. belastingen geheel geïnd voor 

derden (uitgez. opcentiemen)
120 457 122 829 120 864  407 -1 965  0,3 - 1,6

Total y compris impôts entièrement 

encaissés pour des tiers (impôts 

additionels exclus)

In miljoen EUR

-

En millions EUR
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de realisaties van de eerste 4 à 5 maanden van 2018 in kastermen. De ontvangsten 2018 werden 

onder meer nog als volgt gewijzigd: 

 de kohieren vennootschappen: +514 miljoen EUR 

 voorafbetalingen: +283 miljoen EUR 

 kohieren natuurlijke personen: +120 miljoen EUR  

 accijnzen: +128 miljoen EUR 

 de ontvangsten roerende voorheffing: -304 miljoen EUR 

 zuivere btw: -162 miljoen EUR 

 diverse rechten en taksen: -133 miljoen EUR 

 de onverdeelde posten voor de regularisatie: -148 miljoen EUR  

 

De economische begroting van juni voorziet voor 2019 voor: 

 de bedrijfsvoorheffing: gunstigere parameters in vergelijking met die van de 

economische begroting van juni 2018, die werden gebruikt bij de initiële begroting; 

 de vennootschapsbelasting: globaal gezien minder gunstige parameters dan bij de 

initiële begroting; 

 de btw: een lagere groei van de macro-economische basis dan bij de initiële begroting. 

 de accijnzen: een lagere consumptie dan bij de initiële begroting, maar het aandeel 

diesel en tabak daalt nu wel minder snel. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste variabelen voor 2019 voor de raming 

van de fiscale ontvangsten. 
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Tabel 8: Belangrijkste variabelen voor 2019 per economische begroting  

 

De impact van de maatregelen gebruikt bij de initiële begroting werd in principe behouden. 

Enkele maatregelen (in hoofdzaak met betrekking tot de impact van de tax shift voor de 

personenbelasting) werden herraamd op basis van de parameters van de nieuwe economische 

begroting. Tevens werden er maatregelen toegevoegd die door het parlement werden gestemd 

vanaf december. Zo werden volgende maatregelen toegevoegd voor 2019: 

 verlaging van het btw-tarief van 21 % naar 6 % voor de levering van planten (-14 

miljoen EUR); 

 uitbreiding van de toepassing van het verlaagd tarief van 10 % voor het aanvullende 

pensioen (-34 miljoen EUR); 

 invoering van een belastingvrijstelling in de personenbelasting voor bepaalde 

gewestelijke opleidingspremies (-9 miljoen EUR); 

 uitbreiding van het systeem van de tax shelter (-5 miljoen EUR); 

Er werd nu ook rekening gehouden met de impact van de maatregel met betrekking tot de 

tweede pensioenpijler voor werknemers (-19 miljoen EUR). Deze maatregel was voorheen 

opgenomen in de provisie. 

Ten opzichte van de initiële begroting 2019 valt de impact van de indexering van accijnzen 

weg. Er werd immers door de regering beslist de indexering voor 2019 niet meer door te voeren 

(-91 miljoen EUR). 

De fiscale impact van enkele maatregelen (meer bepaald deze waarvan het effect gebaseerd is 

op terugverdieneffecten zoals bijvoorbeeld de jobsdeal) zou moeten tot uiting zijn gekomen in 

2019 2019

BE juin 

2018

BE juin 

2019

Salaires (croisssance réelle) 1,2% 1,6%

Allocations (croisssance réelle) 0,8% 1,5%

Dont inflation (t-1) 2,0% 2,0%

Base macroéconomique 3,2% -0,8%

Profitabilité -0,2% -3,2%

TVA Base macroéconomique 3,4% 2,9%

Consommation à prix constants 1,7% 0,7%

Part du diesel et du tabac -3,8% -2,2%

VariablesImpôt

PRP

ISoc

Accises
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gewijzigde parameters van de economische begroting. Dit werd door de FOD Financiën niet 

nogmaals meegerekend voor de raming van de resterende maanden. 

Voor het ramen van de ontvangsten 2019 o.b.v. de ramingen 2018 wordt er rekening gehouden 

met volgende technische factoren: 

 een correctie van -493 miljoen EUR (t.o.v. -301 miljoen EUR bij de initiële begroting) 

om rekening te houden met de toename van de voorafbetalingen in 2017. De hogere 

voorafbetalingen in 2017 zullen resulteren in lagere kohieren in 2018 en 2019. Het 

bedrag werd bekomen door uit te gaan van een vastgestelde groei van 13,5 % voor de 

vennootschapsbelasting (terwijl de toename van de voorafbetalingen in 2017 ongeveer 

34,9 % bedroeg). De sterkere groei van de voorafbetalingen werd volledig beschouwd 

als niet-structureel. Circa 73 % van dit niet-structurele deel werd toegewezen aan de 

inning in 2018, en 27 % of 493 miljoen EUR aan 2019; 

 een correctie van -1 191 miljoen EUR  (t.o.v. -427 miljoen EUR bij de initiële begroting) 

om rekening te houden met de toename van de voorafbetalingen in 2018. De hogere 

voorafbetalingen in 2018 zullen resulteren in lagere kohieren in 2019 en 2020. Het 

bedrag werd bekomen door uit te gaan van een structurele groei van 6,5 % voor de 

vennootschapsbelasting (terwijl de toename van de voorafbetalingen in 2018 ongeveer 

20,6 % bedroeg). De sterkere groei van de voorafbetalingen werd volledig beschouwd 

als niet-structureel. Circa 73 % daarvan of 1 191 miljoen EUR werd toegewezen aan de 

inning in 2019 (en 27 % aan 2020); 

Voor de onverdeelde bedragen voor de regularisatie wordt nog 108 miljoen EUR ingeschreven. 

De fiscale ontvangsten van 2019 worden nu geraamd op 120 864 miljoen EUR, dit is 

1 965 miljoen EUR lager dan bij de initiële begroting. Indien de belastingen geheel geïnd voor 

derden worden uitgesloten, bedraagt de daling 1 811 miljoen EUR.   

Uitgedrukt in procent bbp zouden de fiscale ontvangsten dalen van 26,7 % voor 2018, naar 

26,1 % in 2019. Bij de initiële begroting was 26,4 % voorzien voor  2019. 
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De belangrijkste verschillen ten opzichte van de initiële begroting 2019 situeren zich bij: 

 roerende voorheffing: -690 miljoen EUR. 

o De daling is voor een gedeelte te verklaren door een lagere inning voor het 

dividend van één zeer grote onderneming (-350 miljoen EUR); 

o Voor de roerende voorheffing op interesten speelt mee dat er bij de initiële 

begroting nog werd uitgegaan van stijgende rentevoeten. Voor de RV-interesten 

was er initieel een groei voorzien van 31 miljoen EUR of 1,7 % ten opzichte van 

2018. In de ontvangsten tot en met mei is er echter een daling van 81 miljoen 

EUR of -14 % ten opzichte 2018. Bovendien ligt de ontvangst voor 2018 142 

miljoen EUR lager dan initieel voorzien; 

 voorafbetalingen: -507 miljoen EUR. De startbasis 2018 is 283 miljoen EUR beter dan 

voorzien in het verslag van het monitoringcomité in aanloop naar de opmaak van de 

initiële begroting voor 2019 maar op het begrotingsconclaaf werd daarvoor reeds 330 

miljoen EUR extra voor ingeschreven. De realisaties voor de eerste maanden 2019 zijn 

bovendien minder gunstig (+3,6 % t.o.v. +9,7 % jaargroei in de initiële begroting). 

Bovendien valt de nieuwe economische begroting negatief uit voor de 

vennootschapsbelasting. 

 kohieren vennootschappen: +139 miljoen EUR. De realisaties 2018 liggen 514 miljoen 

EUR hoger dan initieel voorzien. De realisaties van de eerste maanden van 2019 zijn 

288 miljoen EUR lager dan in 2018. In de initiële begroting was er met een daling op 

jaarbasis van 849 miljoen EUR rekening gehouden. 

 accijnzen: +97 miljoen EUR. De startbasis 2018 is 128 miljoen EUR gunstiger dan 

voorzien. De realisaties na 5 maanden zijn gestegen met 132 miljoen EUR. Daarin is nu 

wel een ontvangst van de BLEU vervat van 54 miljoen EUR die niet als een fiscale 

ontvangst wordt geregistreerd in ESR. Bij de initiële begroting werd een stijging voor 

2019 voorzien van 162 miljoen EUR zonder ontvangst van de BLEU. De economische 

begroting voorziet wel een lagere gezinsconsumptie.  

 zuivere btw: -385 miljoen EUR. Voor de btw moet er rekening gehouden worden met 

een lagere ontvangst voor 2018 dan initieel voorzien (-162 miljoen EUR als startbasis). 

De realisaties 2019 zijn evenmin gunstig (-219 miljoen EUR). De macro-economische 

basis voor de btw van de economische begroting werd naar beneden toe herzien (+2,9% 
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groei i.p.v. +3,4 %), maar dit wordt gecompenseerd door gewijzigde vooruitzichten 

voor de export. 

 Diverse rechten en taksen geïnd door de btw administratie: -91 miljoen EUR. De 

belangrijkste oorzaak van de daling schuilt in de taks op beursverrichtingen. Op basis 

van de realisaties van eerste 5 maanden werd hiervoor een correctie doorgevoerd van 69 

miljoen EUR. Voor de bankentaks werd nog een aanpassing van de ramingen 

doorgevoerd van 20 miljoen EUR.   

 Niet-geregionaliseerde diversen en boeten: -120 miljoen EUR. Bij de begrotingsopmaak 

2019 was er een stijging ten opzichte van 2018 voorzien van 119 miljoen EUR. Op basis 

van de realisaties lijkt een dergelijke stijging te hoog.    

 

5.1.2.1.2 Overgang naar fiscale ontvangsten in kas-termen 

De volgende tabel toont de overgang van de totale fiscale ontvangsten in ESR-termen naar de 

totale fiscale ontvangsten op kasbasis. Het grootste gedeelte betreft de vrijstellingen van de 

bedrijfsvoorheffing (in ESR te beschouwen als een subsidie). Daarnaast is er de gebruikelijke 

correctie voor het moment van registratie en het opnemen van de accijns-verrekening in het 

kader van de BLEU.  

Voor de BLEU wordt voor 2019 een positief saldo van 54 miljoen EUR geneutraliseerd bij de 

fiscale ontvangsten in ESR-termen (dit wordt als een onverdeelde overgangscorrectie weer 

opgenomen als positieve transfer tussen België en het buitenland). Bij begrotingsopmaak werd 

hiervoor nog geen bedrag opgenomen.  

Voor de vrijstellingen bedrijfsvoorheffing is er een bijkomende impact van 100 miljoen EUR 

voorzien voor de  bouwsector. 
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Tabel 9: De overgang van ESR-ontvangsten naar kasontvangsten 2019 

 

De ramingen van de fiscale ontvangsten op kasbasis komen voor 2019 uit op 

118 393 miljoen EUR. 

De volgende tabel geeft het detail weer van de fiscale ontvangsten op kasbasis. 

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli
- - -

realisations Initial Mon. juillet

(1) (2) (3)

ESR-basis Financiën 120 457 122 829 120 864

vrijstellingen BV 2 960 3 241 3 092

federale ESR-correctie excl. 

vrijstellingen BV
- 277 - 597 - 632

niet-federale ESR-correctie - 13  11  10

kasbasis 117 786 120 173 118 393

In miljoen EUR

-

En millions EUR
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Tabel 10: De fiscale ontvangsten op kasbasis 2019 

 

 

 

5.1.2.2 Afdrachten van fiscale ontvangsten  

5.1.2.2.1 Algemeen overzicht 

De volgende tabel geeft een globaal overzicht van de afdrachten van de fiscale ontvangsten. 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Roerende voorheffing 4 069 4 520 3 855 - 214 - 665 - 5,3 - 14,7 Précompte mobilier 

dividenden 2 547 2 809 2 574  27 - 235  1,1 - 8,4 dividendes

andere 1 659 1 805 1 405 - 255 - 400 - 15,3 - 22,2 autres 

kohieren - 138 - 93 - 124  14 - 31  10,0 - 33,0 rôles

Werknemersparticipatie  7  18  10  2 - 9  34,2 - 46,9 Participation des travailleurs 

Voorafbetalingen 15 640 16 851 16 344  704 - 507  4,5 - 3,0 Versements anticipés 

Kohieren 1 465  108  256 -1 210  148 - 82,5  136,8 Rôles

vennootschappen 5 247 4 573 4 629 - 617  57 - 11,8  1,2 sociétés 

natuurlijke personen -4 090 -4 746 -4 671 - 582  75 - 14,2  1,6 personnes physiques 

belasting der niet-inwoners  309  282  298 - 11  16 - 3,5  5,7 impôt des non résidents

Bedrijfsvoorheffing 45 217 45 342 45 411  194  69  0,4  0,2 Précompte professionnel 

bron 44 871 45 006 45 065  194  58  0,4  0,1 source 

kohieren  347  336  347  0  11  0,0  3,1 rôles

Niet-geregionaliseerde diversen  347  379  357  11 - 22  3,1 - 5,8 Divers non régionaux 

Directe belastingen 66 746 67 219 66 233 - 513 - 986 - 0,8 - 1,5 Impôts directs 

Accijnzen 9 568 9 552 9 703  135  151  1,4  1,6 Accises

Btw 34 113 35 440 34 980  866 - 460  2,5 - 1,3 TVA

zuivere 31 024 32 125 31 756  731 - 369  2,4 - 1,1 pure 

diverse rechten en taksen 3 089 3 315 3 224  135 - 91  4,4 - 2,7 droits et taxes divers

Niet-geregionaliseerde registratierechten
 133  158  141  8 - 17  6,2 - 10,5

Droits d'enregistrement non régionaux 

Niet-geregionaliseerde diversen en boeten
 893 1 000  880 - 13 - 120 - 1,5 - 12,0

Divers et amendes non régionaux 

Regularisatie  154  300  104 - 50 - 196 - 32,5 - 65,3 Regularisation

Totaal 111 608 113 669 112 042  433 -1 627  0,4 - 1,4 Total

Belastingen geheel geïnd voor derden
Impôts entièrement encaissés pour des 

tiers

Gewestelijke belastingen 3 506 3 668 3 489 - 17 - 178 - 0,5 - 4,9 Impôts régionaux 

Verkeersbelasting  129  135  132  3 - 4  2,1 - 2,6 Taxe de circulation

Belasting op inverkeerstelling  57  55  60  3  5  5,1  9,0 Taxe de mise en circulation 

Eurovignet  0  0  0  0  0 Eurovignette

Belasting op spelen en weddenschappen  71  77  29 - 42 - 48 - 59,4 - 62,4 Taxe sur les jeux et paris

Automatische ontspanningstoestellen  24  37  10 - 14 - 28 - 59,6 - 74,3 Appareils automatiques de divertissement

Onroerende voorheffing  36  38  37  1 - 1  2,9 - 2,3 Précompte immobilier 

Geregion. fiscale boeten directe bel.  1  1  1  0  0 - 26,8  0,0 Amendes reg. impôts directs

Geregion. registratierechten 1 845 1 963 1 907  61 - 57  3,3 - 2,9 Droits d'enregistrement régionalisés

Geregion. fiscale boeten indirecte bel.  176  183  182  7  0  3,9 - 0,2 Amendes reg. impôts indirects

Successierechten 1 166 1 178 1 131 - 35 - 46 - 3,0 - 3,9 Droits de succession 

Douanerechten 2 672 2 837 2 862  190  26  7,1  0,9 Droits de douane

Totaal incl. belastingen geheel geïnd voor 

derden (uitgez. opcentiemen)
117 786 120 173 118 393  607 -1 780  0,5 - 1,5

Total y compris impôts entièrement 

encaissés pour des tiers (impôts 

additionels exclus)

En millions EUR

In miljoen EUR

-
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Tabel 11: Afdrachten fiscale ontvangsten 

 

De fiscale afdrachten worden voor 2019 herraamd op 65.097 miljoen EUR. Ten opzichte van 

de initiële begroting 2019 is dit een daling met 551 miljoen EUR. De initiële raming bedroeg 

toen 65.649 miljoen EUR. De daling wordt in hoofdzaak verklaard door een vermindering van 

de afdrachten aan de Gemeenschappen en Gewesten (-499 miljoen EUR), onder meer door de 

gewijzigde economische parameters voor de doorstorting van de PB- en btw-dotaties, een 

bijstelling van de raming van een aantal gewestbelastingen en het door Vlaanderen in eigen 

beheer nemen van de spelbelastingen sinds 2019. Dit laatste was bij begrotingsopmaak immers 

nog niet in rekening genomen. 

 

In vergelijking met 2018 is er evenwel een sterke toename van de fiscale afdrachten met 3.789 

miljoen EUR. Deze stijging kan voor een groot deel worden verklaard door de afrekening voor 

de gewestelijke personenbelasting voor de periode 2015-2017 ingevolge de definitieve 

vaststelling van de autonomiefactor.        

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

EU 3 250 3 434 3 459 210 26  6,5  0,7 UE

Btw  577  597  597 19 0  3,4  0,0 TVA

Douanerechten 2 672 2 837 2 862 190 26  7,1  0,9 Droits de douane

Gemeenschappen en Gewesten 43 968 45 427 44 927 959 -499  2,2 - 1,1 Communautés et Régions

Gewestelijke belastingen 3 511 3 768 3 500 -11 -268 - 0,3 - 7,1 Impôts régionaux 

Gewestelijke aanvullende belasting op PB 9 314 9 506 9 543 228 37  2,5  0,4 Taxe additionnelle régionale sur l'IPP

PB- en btw-dotaties 31 268 32 282 31 885 617 -397  2,0 - 1,2 Dotations IPP et TVA 

2 %-beperking van de 'stortingen' zoals bedoeld 

in artikel 54, §1, zesde en zevende lid, BFW
- 125 - 129 - 129 -4  1 - 2,9  0,4

Limitation 2 % des 'versements' comme prévu 

dans l'article 54, §1, alinéa 6 et 7, LSF

Sociale zekerheid 15 080 16 136 16 066 986 -69  6,5 - 0,4 Sécurité sociale 

Globaal beheer werknemers 12 459 13 404 13 358 899 -46  7,2 - 0,3 Gestion globale travailleurs  salariés

Globaal beheer zelfstandigen 2 304 2 396 2 384 80 -11  3,5 - 0,5 Gestion globale travailleurs indépendants  

Sociale Maribel en BBSZ  318  336  324 6 -12  2,0 - 3,5 Maribel social et CSSS

Andere  524  512  506 -19 -7 - 3,6 - 1,3 Autres

Politie  268  266  271 3 5  1,2  1,9 Police 

Rampenfonds  12  12  12 0 0  0,0  0,0 Fonds des calamités 

CREG  220  212  197 -24 -15 - 10,7 - 6,9 CREG

Apetra  24  23  26 2 3  7,1  12,3 Apetra

Afdrachten fiscale ontvangsten 62 822 65 508 64 959 2.137 -550  3,4 - 0,8 Transferts de recettes fiscales 

Fiscale Middelen 54 964 54 665 53 435 -1.530 -1.230 - 2,8 - 2,3 Recettes fiscales Voies et Moyens

Afdrachten fiscale ontvangsten 62 822 65 508 64 959 2.137 -550  3,4 - 0,8 Transferts de recettes fiscales 

Niet-federale overgangscorrecties - 13  11  10 23 -1  179,4 - 10,0 Corrections de passage non fédérales

Andere overgangscorrecties -1 501  129  129 1.630 -1  108,6 - 0,4 Autres corrections de passage

Afdrachten fiscale ontvangsten, 

gecorrigeerd met overgangscorrecties op 

saldoniveau

61 308 65 649 65 097 3.789 -551  6,2 - 0,8
Transferts de recettes fiscales, incluant les 

corrections de passage au niveau du solde

In miljoen EUR

-

En millions EUR
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De verschillende elementen van de afdrachten worden in de volgende punten meer in detail 

toegelicht. 

  

5.1.2.2.2 Afdrachten EU 

De afdrachten aan de EU worden voor 2019 geraamd op 3.459 miljoen EUR. Dit is een stijging 

met 26 miljoen EUR ten opzichte van de raming bij begrotingsopmaak. In vergelijking met 

2018 gaat het om een stijging met 210 miljoen EUR. 

De stijging ten opzichte van de initiële begroting is integraal toe te schrijven aan de hogere 

inkomsten uit douanerechten. Deze worden voor 2019 herraamd op 2.862 miljoen EUR 

tegenover 2.837 miljoen EUR bij begrotingsopmaak. Ten opzichte van 2018 gaat het om een 

stijging ten belope van 190 miljoen EUR.  

De raming van de BTW-afdrachten voor 2019 blijft in vergelijking met de begrotingsopmaak 

stabiel op 597 miljoen EUR. Ten opzichte van 2018 is er een lichte stijging met 19 miljoen 

EUR.    

 

5.1.2.2.3 Afdrachten aan de Gemeenschappen en Gewesten 

1. Parameters 

De volgende tabel geeft een overzicht van de parameters die in rekening werden gebracht bij 

de bepaling van de afdrachten aan de deelstaten in het kader van de BFW. 
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Tabel 12: Parameters BFW 2018-2019 

 

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t) 2018 2018 2019 2019 2019

aangepast - ajusté definitief - définitif initieel - initial aangepast - ajusté
voorlopig vermoedelijk - 

probable provisoire

ICP / IPC 1,70% 2,05% 1,90% 1,60% 1,70%

EB-BE 09/02/18 EB-BE 07/02/19 EB-BE 06/09/18 EB-BE 07/02/19 EB-BE 06/06/19

reële bbp-groei / croissance réelle PIB 1,80% 1,40% 1,50% 1,30% 1,30%

# inwoners -18 jaar 30.06.2017 (2° obs) 30/06/2017 (def.) 30/06/2018 (ram-est 1° obs) 30/06/2018 (2° obs) 30/06/2018 (ram-est 3° obs)

# habitants -18 ans

VG / RF 1.267.044                                     1.268.015                                     1.277.262                                     1.273.832                                     1.274.532                                     

WG excl. DG / RW excl. CG 740.963                                        741.839                                        742.730                                        737.697                                        738.613                                        

BHG / RBC 274.343                                        274.519                                        277.589                                        275.366                                        275.533                                        

totaal excl. DG / total hors CG 2.282.350                                     2.284.373                                     2.297.581                                     2.286.895                                     2.288.677                                     

DG / CG 14.695                                          14.741                                          14.796                                          14.687                                          14.764                                           

# leerlingen (6 tem 17 jaar) * sch j / année scol sch j / année scol sch j / année scol sch j / année scol sch j / année scol

# élèves (6 à 17 ans inclus) * 2017 - 2018 ram-est 2017 - 2018 REA 2018 - 2019 ram-est 2018 - 2019 ram-est 2018 - 2019 ram-est

VG / Comm fl 862.967                                        864.309                                        872.165                                        873.615                                        874.168                                        

56,939% 57,078% 57,108% 57,248% 57,251%

FG / Comm fr 652.635                                        649.963                                        655.059                                        652.390                                        652.745                                        

43,061% 42,922% 42,892% 42,752% 42,749%

totaal excl. DG / total hors CG 1.515.602                                     1.514.272                                     1.527.224                                     1.526.006                                     1.526.913                                     

# inwoners 0 tot en met 18 jaar * 01/01/2018 ram-est 01/01/2018 REA 01/01/2019 ram-est 01/01/2019 ram-est 01/01/2019 REA

# habitants 0 à 18 ans inclus *

VG / RF 1.342.122 1.341.382 1.350.910 1.347.860 1.348.068

WG incl. DG / RW avec CG incluse 801.654 798.446 799.789 797.610 796.521

BHG / RBC 290.818 288.079 290.859 289.326 289.449

Rijk incl. DG / Royaume avec CG incluse 2.434.594 2.427.907 2.441.558 2.434.796 2.434.038

DG / CG 15.662 15.618 15.649 15.620 15.736

WG excl. DG / RW hors CG 785.992 782.828 784.140 781.990 780.785

totaal excl. DG / total hors CG 2.418.932 2.412.289 2.425.909 2.419.176 2.418.302

# inwoners +80 jaar * 01/01/2018 ram-est 01/01/2018 REA 01/01/2019 ram-est 01/01/2019 ram-est 01/01/2019 REA

# habitants +80 ans *

VG 351.242                                        352.120                                        359.240                                        359.357                                        359.932                                        

WG incl. DG / RW avec CG incluse 168.533                                        168.874                                        169.022                                        168.986                                        169.306                                        

BHG / RBC 44.550                                          44.736                                          44.318                                          44.381                                          44.345                                           

Rijk incl. DG / Royaume avec CG incluse 564.325                                        565.730                                        572.580                                        572.724                                        573.583                                        

DG / CG 3.715                                             3.685                                             3.780                                             3.805                                             3.725                                             

WG excl. DG / RW hors CG 164.818                                        165.189                                        165.242                                        165.181                                        165.581                                        

totaal excl. DG / total hors CG 560.610                                        562.045                                        568.800                                        568.919                                        569.858                                        
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Bron: FOD Financiën 

 

  

begrotingsjaar (t) / année budgétaire (t) 2018 2018 2019 2019 2019

aangepast - ajusté definitief - définitif initieel - initial aangepast - ajusté
voorlopig vermoedelijk - 

probable provisoire

totale bevolking * 01/01/2018 ram-est 01/01/2018 REA 01/01/2019 ram-est 01/01/2019 ram-est 01/01/2019 REA

population totale*

VG / RF 6.549.729                                     6.552.967                                     6.585.342                                     6.585.814                                     6.589.069                                     

WG incl. DG / RW avec CG incluse 3.630.506                                     3.624.377                                     3.638.243                                     3.635.981                                     3.633.795                                     

BHG / RBC 1.203.745                                     1.198.726                                     1.207.344                                     1.205.464                                     1.208.542                                     

Rijk incl. DG / Royaume avec CG incluse 11.383.980                                  11.376.070                                  11.430.930                                  11.427.259                                  11.431.406                                   

DG / CG 77.319                                          77.185                                          77.390                                          77.402                                          77.527                                           

WG excl. DG / RW hors CG 3.553.187                                     3.547.192                                     3.560.854                                     3.558.579                                     3.556.268                                     

totaal excl. DG / total hors CG 11.306.661                                  11.298.885                                  11.353.540                                  11.349.857                                  11.353.879                                   

totale bevolking: solid. mech. / population totale: méch. de solid. 01/01/(AJ-EI)2017 REA 01/01/(AJ-EI)2017 REA 01/01/(AJ-EI)2018 REA 01/01/(AJ-EI)2018 REA 01/01/(AJ-EI)2018 REA

VG / RF 6.516.011 6.516.011 6.552.967 6.552.967 6.552.967

WG incl. DG / RW avec CG incluse 3.614.473 3.614.473 3.624.377 3.624.377 3.624.377

BHG / RBC 1.191.604 1.191.604 1.198.726 1.198.726 1.198.726

Rijk incl. DG / Royaume avec CG incluse 11.322.088 11.322.088 11.376.070 11.376.070 11.376.070

DG / CG 76.920 76.920 77.185 77.185 77.185

WG excl. DG / RW hors CG 3.537.553 3.537.553 3.547.192 3.547.192 3.547.192

totaal excl. DG / total hors CG 11.245.168 11.245.168 11.298.885 11.298.885 11.298.885

federale personenbelasting / impôt de personne physique fédérale AJ-EI 2017 ram-est AJ-EI 2017 REA AJ-EI 2018 ram-est AJ-EI 2018 ram-est AJ-EI 2018 ram-est

VG / RF 20.656.390.798,06                     20.976.524.596,38                     21.726.149.249,38 21.712.287.098,08 21.712.287.098,08

RW excl. DG / total hors CG 8.956.830.254,94                       9.069.424.140,38                       9.356.840.366,50 9.351.066.930,30 9.351.066.930,30

BHG / RBC 2.680.624.940,34                       2.697.127.334,30                       2.818.366.007,55 2.815.226.797,12 2.815.226.797,12

DG / CG 139.408.768,25                           140.797.975,23                           145.778.674,52 145.680.740,98 145.680.740,98

Rijk incl. DG / Royaume avec CG incluse 32.433.254.761,59                     32.883.874.046,29                     34.047.134.297,95                     34.024.261.566,48                     34.024.261.566,48                     

WG incl. DG / RW avec CG incluse 9.096.239.023,19                       9.210.222.115,61                       9.502.619.041,02                       9.496.747.671,28                       9.496.747.671,28                       

sleutel federale personenbelasting / clé impôt de personne physique fédérale (% tota(a)l)AJ-EI 2017 ram-est AJ-EI 2017 REA AJ-EI 2018 ram-est AJ-EI 2018 ram-est AJ-EI 2018 ram-est

VG / RF 63,689% 63,790% 63,812% 63,814% 63,814%

totaal excl. DG / total hors CG 27,616% 27,580% 27,482% 27,484% 27,484%

BHG / RBC 8,265% 8,202% 8,278% 8,274% 8,274%

DG / CG 0,430% 0,428% 0,428% 0,428% 0,428%

Rijk incl. DG / Royaume avec CG incluse 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%

WG incl. DG / RW avec CG incluse 28,046% 28,008% 27,910% 27,912% 27,912%

Stroom van pendelaars (voorlopige ramingen, kunnen nog wijzigen) 2018 2018 2019 2019 2019

Flux de navettes (estimations provisoires, peuvent encore changer)

VG / RF 62,847% 62,847% 62,862% 62,862% 62,862%

WG / RW 37,153% 37,153% 37,138% 37,138% 37,138%

Tota(a)l : 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%

Reële bbp-groei per inwoner / taux de croissance réelle du PIB par habitant 1,2465% 0,9188% 1,0129% 0,8462% 0,8096%



 

37 

 

 

2. Gewestelijke belastingen 

 

De gewestelijke belastingen worden voor 2019 herraamd op 3.500 miljoen EUR. Dit is 268 

miljoen EUR lager dan hetgeen was geraamd bij begrotingsopmaak. In vergelijking met 2018 gaat 

het om een lichte daling van 11 miljoen EUR. 

De daling voor 2019 is enerzijds het gevolg van een daling van de afdrachten ingevolge 

regularisatie (-90 miljoen EUR), een daling van de raming van de successierechten (-46 miljoen 

EUR) en van de registratierechten (-57 miljoen EUR). Anderzijds worden de belastingen op spelen 

en weddenschappen en op ontspanningstoestellen 76 miljoen EUR lager ingeschat dan bij 

begrotingsopmaak, onder meer doordat het Vlaamse Gewest de inning van de spelbelastingen 

sinds 2019 in eigen beheer heeft genomen. Hiermee was nog geen rekening gehouden tijdens de 

begrotingsopmaak.       

 

3. Gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting 

De gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting (vóór aftrek van de 2 %-beperking 

zoals bedoeld in artikel 54, §1, 6de en 7de lid van de bijzondere financieringswet ingevolge de 

definitieve afrekening inzake fiscale autonomie) wordt voor 2019 herraamd op 9.543 miljoen 

EUR. Ten opzichte van de initiële begroting is dit een lichte stijging met 37 miljoen EUR.      

De volgende tabel geeft de samenstelling weer van het geraamde bedrag voor de gewestelijke 

aanvullende belasting op de personenbelasting. 
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Tabel 13: Samenstelling gewestelijke personenbelasting 2018-2019 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de hierbij in rekening genomen Belasting Staat en de 

fiscale uitgaven voor de periode 2018-2019 (in miljoen EUR). 

Tabel 14: Raming Belasting Staat en fiscale uitgaven 2018-2019 

 

 

4. PB- en btw-dotaties 

De PB- en btw-dotaties (vóór aftrek van de 2 %-beperking zoals bedoeld in artikel 54, §1, 6de en 

7de lid van de bijzondere financieringswet ingevolge de definitieve afrekening inzake fiscale 

autonomie) worden voor 2019 herraamd op 31.885 miljoen EUR. Dit is een daling met 397 miljoen 

EUR in vergelijking met de raming bij opmaak van de initiële begroting. In vergelijking met 2018 

gaat het evenwel om een stijging met 617 miljoen EUR.  

 

 

 

2018

real

(1)

2019

Initieel

(2)

2019

Mon. juli

(3)
Verschil

(3)-(1)

Verschil

(3)-(2)

gewestelijke PB 9 003 9 252 9 321  318  69

afrek AJ x-1 sept  190  146  117 - 73 - 30

afrek AJ x-1 okt-dec  57  50  59  2  9

afrek BNI x-1 - 3 - 4 - 4 - 1  0

afrek AJ x-2  50  62  50  0 - 12

voorgaande AJ  18 - 18  0

TOTAAL ESR 9 314 9 506 9 543  228  37

aftrek FA -1 462  0  0 1 462  0

TOTAAL ESR 7 853 9 506 9 543 1 690  37

2018 2019ini 2019 act

Belasting Staat 47.412 48.037 48.160

Fiscale uitgaven 2.719 2.633 2.594
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5.1.2.2.4 Afdrachten aan de sociale zekerheid 

Voor 2019 worden de afdrachten aan de sociale zekerheid herraamd op 16.066 miljoen EUR. Dit 

is enerzijds een daling met 69 miljoen EUR ten opzichte van de raming bij begrotingsopmaak, 

maar anderzijds een stijging met 986 miljoen EUR ten opzichte van 2018. 

De afdracht kan als volgt uitgesplitst worden: 

 Inzake alternatieve financiering (15.742 miljoen EUR of -58 miljoen EUR ten opzichte 

van begrotingsopmaak 2019):  

- Globaal beheer werknemers: 13.358 miljoen EUR (-46 miljoen EUR); 

- Globaal beheer zelfstandigen 2.384 miljoen EUR (-11 miljoen EUR); 

 Sociale Maribel en BBSZ: 324 miljoen EUR (-12 miljoen EUR). 

Het gedeelte met betrekking tot de alternatieve financiering komt ook aan bod in de hoofdstukken 

met betrekking tot de respectieve globale beheren. 

 

5.1.2.2.5 Andere afdrachten 

Het gaat om afdrachten ter financiering van het Rampenfonds, de CREG en Apetra 

(Petroleumagentschap), alsook de Politie (sociale dotatie en bijdrage voor het Fonds voor de 

pensioenen van de geïntegreerde politie). Voor 2019 worden deze afdrachten geraamd op 506 

miljoen EUR. Dit is enerzijds een daling met 7 miljoen EUR ten opzichte van de raming bij 

begrotingsopmaak 2019 en, anderzijds, een daling met 19 miljoen EUR ten opzichte van 2018.     

 

5.1.2.3 De niet-fiscale ontvangsten en niet-fiscale middelen 

 

De ramingen van de niet-fiscale ontvangsten zijn gebaseerd op de resultaten van de bilaterale 

vergaderingen, die werden verzameld in de eXL-database van de FOD BOSA. Zoals voorheen 

werden de niet-fiscale ontvangsten in kastermen gebruikt als startbasis. 
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Er wordt een klein bedrag van de niet-fiscale ontvangsten afgedragen door de federale overheid 

en er worden nog een aantal ESR-correcties toegepast om cijfers te bekomen waarmee het 

vorderingensaldo volgens het ESR 2010 kan worden berekend. 

Tabel 15: De niet-fiscale ontvangsten en middelen 2019 

 

  

In % In %
- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

FOD/Departementen (1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2) SPF/Départements

Kanselarij van de Eerste Minister  9  10  10  1  0  14,0  3,7 Chancellerie du Premier Ministre

Beleid en Ondersteuning  6  7  5 - 2 - 3 - 25,1 - 35,8 Stratégie et Appui

Justitie  51  49  49 - 2 - 1 - 4,4 - 1,1 Justice

Binnenlandse Zaken  81  73  97  16  23  19,2  31,7 Intérieur

Buitenlandse Zaken  134  156  164  30  8  22,0  5,2 Affaires étrangères

Landsverdediging  61  48  48 - 12  0 - 20,2  0,0 Défense

Federale politie en geïntegreerde werking  45  55  47  2 - 8  4,1 - 15,1
Police fédérale et fonctionnement 

intégré

Financiën 4 287 4 054 3 809 - 477 - 245 - 11,1 - 6,0 Finances

Regie der Gebouwen  0  0  0  0  0 Régie des Bâtiments

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg
 1  0  1  0  0  4,5  130,0 Emploi,Travail et Concertation sociale

Sociale Zekerheid  147  42  45 - 102  3 - 69,6  6,0 Sécurité sociale

Volksgezondheid  141  71  75 - 66  4 - 46,8  5,3 Santé publique

Economie, Middenstand en Energie  105  103  127  22  24  21,3  23,6
Économie, Classes moyennes et 

Énergie

Mobiliteit en Vervoer  482  462  456 - 27 - 6 - 5,5 - 1,3 Mobilité et Transports

Maatschappelijke integratie  16  9  10 - 7  1 - 41,0  12,4 Intégration sociale

Wetenschapsbeleid  10  4  10  0  7  4,3  187,5 Politique scientifique

Niet-fiscale ontvangsten 5 574 5 142 4 950 - 624 - 192 - 11,2 - 3,7 Recettes non fiscales 

waarvan lopende ontvangsten 4 143 4 115 4 049 - 94 - 66 - 2,3 - 1,6 dont recettes courantes

waarvan kapitaalontvangsten 1 431 1 027  901 - 530 - 125 - 37,0 - 12,2 dont recettes de capital

Afgestane niet-fiscale ontvangsten  15  15  15  0  0 - 2,3 - 2,7 Recettes non fiscales transférées

Niet-fiscale Middelen 5 559 5 127 4 936 - 623 - 191 - 11,2 - 3,7 Recettes non fiscales Voies et Moyens

Overgangscorrecties - 862 - 594 - 345  518  249  60,0  42,0 Corrections de passage

Correctie codes 8 -1 279 - 805 - 622  658  183  51,4  22,8 Correction codes 8

Andere overgangscorrecties  417  211  277 - 140  66 - 33,7  31,3 Autres corrections de passage

Niet-fiscale Middelen, gecorrigeerd met 

overgangscorrecties op saldoniveau
4 697 4 533 4 591 - 106  58 - 2,3  1,3

Recettes non fiscales Voies et Moyens, 

incluant les corrections de passage au 

niveau du solde

In miljoen EUR
-

En millions EUR
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De niet-fiscale ontvangsten vóór overgangscorrecties worden voor 2019 geraamd op 

4 950 miljoen EUR. Dit is een daling met 192 miljoen EUR ten opzichte van de initiële begroting 

2019. 

Er wordt nu in de cijfers 2019 onder meer rekening gehouden met: 

 de boeking van het saldo van de Koninklijke Munt van België (+204 miljoen EUR t.o.v. 

de initiële begroting, artikel 08.20.03 bij de Thesaurie), maar bij de initiële begroting was 

een voorlopig saldo geboekt op een ander artikel (artikel 46.30.02, -200 miljoen EUR t.o.v. 

de initiële begroting). Deze verrichting wordt geneutraliseerd voor de berekening van het 

vorderingensaldo; 

 een lager cijfer voor de dividenden uit deelnemingen in financiële instellingen (-42 miljoen 

EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 28.20.01 bij de Thesaurie). In de cijfers werd 

rekening gehouden met de gekende bedragen van de dividenden van BNP-Paribas, Belfius 

en RPI, en een ten opzichte van 2018 constant bedrag voor het interim-dividend van 

Belfius; 

 een lager bedrag dan initieel voorzien voor het aandeel van de Staat in het resultaat van de 

NBB, dat ondertussen gekend is (-28 miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 

28.20.04 bij de Thesaurie); 

 een hoger bedrag voor het dividend van de FPIM (+17 miljoen EUR t.o.v. de initiële 

begroting, artikel 28.20.05 bij de Thesaurie); 

 een lagere raming voor de terug te betalen wedden, vergoedingen en pensioenen bij de 

Algemene administratie van de inning en de invordering van de FOD Financiën (-48 

miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 11.11.01). Bij de initiële begroting werden 

echter de ontvangsten met betrekking tot de inning van procedurekosten ook op dit artikel 

verwerkt. Daardoor is er nu een stijging op het artikel “inning procedurekosten” ten 

opzichte van de initiële begroting (+44 miljoen EUR op artikel 12.11.10), die de daling op 

hoger vermeld artikel compenseert;  
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 een hogere raming voor de terug te betalen nalatigheidsinteresten (ten laste van bedrijven) 

bij de Algemene administratie van de inning en de invordering van de FOD Financiën (+16 

miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 26.10.04); 

 een hogere raming voor de bijdrage van de energiesector bij de Algemene administratie 

van de inning en de invordering van de FOD Financiën (+13 miljoen EUR t.o.v. de initiële 

begroting, artikel 37.70.02). Er wordt dus 150 miljoen EUR ingeschreven zoals in 2018; 

 een lagere raming voor de hypothecaire retributies (-14 miljoen EUR t.o.v. de initiële 

begroting, artikel 16.12.03 bij de Algemene administratie van de 

patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën). Vanaf 1 september 2019 zouden  

hypothecaire getuigschriften via een webapplicatie aan notarissen worden afgeleverd, 

hierdoor zouden bepaalde retributies wegvallen vanaf september; 

 een hogere ontvangst van veilingen van emissierechten (+12 miljoen EUR t.o.v. de initiële 

begroting op artikel 36.90.03 bij de FOD Volksgezondheid). In ESR-termen wordt 

rekening gehouden met ingeleverde rechten i.p.v. geveilde rechten en is de toename nog 5 

miljoen EUR groter; 

 een lager bedrag voor het winstaandeel te storten voor Bpost bij de FOD Mobiliteit (-14 

miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 28.20.03). Dit bedrag is gebaseerd op een 

consensus van financiële analisten; 

 een hoger bedrag voor EU-subsidies voor het AMF en ISF (Asylum Migration and 

Integration Fund - Internal Security Fund ) bij de FOD Binnenlandse Zaken (+30 miljoen 

EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 84.17.06). Dit is een code 8-verrichting en 

bijgevolg dient deze ontvangst te worden geneutraliseerd in ESR voor de berekening van 

het vorderingensaldo; 

 een lager bedrag voor de verkoop van gebouwen bij Landsverdediging (-11 miljoen EUR 

t.o.v. de initiële begroting, artikel 76.31.04); 

 de terugbetaling van het saldo van het door de staat ter beschikking gesteld bedrag bij faling 

van kredietinstellingen (+55 miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 53.20.01 bij 
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de Thesaurie). Dit is het bedrag dat verwacht wordt te zullen worden terugbetaald aan het 

Garantiefonds voor de subrogatie voor de getroffen klanten van Optima bank en Apra 

leven; 

 een bedrag voor monetisaties (+34 miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 

97.00.01 bij de Thesaurie). Dit vertegenwoordigt de tegenwaarde betaald door de NBB 

voor de in omloop gebrachte munten. Voor het ESR-vorderingensaldo wordt dit niet mee 

in rekening genomen; 

 een hoger bedrag voor de storting aan de Schatkist van een gedeelte van de reserves van 

het BIPT in de Middelenbegroting (+13 miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 

66.42.01 bij de FOD Economie); 

 een hoger bedrag voor de veiling van telecomlicenties bij de FOD Economie (+11 miljoen 

EUR t.o.v. de initiële begroting, artikel 77.30.01). In ESR-termen wordt echter quasi 

hetzelfde bedrag voorzien als bij de initiële begroting;  

 een lagere raming voor de wisselwinsten (-228 miljoen EUR t.o.v. de initiële begroting, 

artikel 86.70.01 bij de Rijksschuld). Dit is een code 8-verrichting en bijgevolg dient deze 

ontvangst te worden geneutraliseerd in ESR voor de berekening van het vorderingensaldo. 

Er wordt geen terugbetaling aan de Schatkist door de Regie der Gebouwen meer voorzien in het 

kader van verbouwingswerken aan het Résidence Palace (-66 miljoen EUR vóór ESR-correcties 

ten opzichte van de initiële begroting, na ESR-correcties is er evenwel geen verschil). 

Voor 2019 wordt er 15 miljoen EUR niet-fiscale ontvangsten afgedragen. Het betreft uitsluitend 

interestontvangsten op geregionaliseerde ontvangsten. 

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven per artikel van de belangrijkste niet-fiscale middelen voor 

overgangscorrecties. 

In ESR-termen worden de code 8-verrichtingen geëlimineerd, voor een bedrag 

van -622 miljoen EUR in plaats van -805 miljoen EUR bij de initiële begroting. Er worden ook 

een aantal andere aanpassingen doorgevoerd. Deze andere correcties bedragen nu netto +277 
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miljoen EUR ten opzichte van +211 miljoen EUR bij de initiële begroting. Deze diverse 

aanpassingen betreffen: 

 een correctie voor het registeren van hetzelfde bedrag van stortingen door het BIPT in de 

Middelenbegroting bij de niet-fiscale ontvangsten als bij de registratie van de uitgaven 

daarvoor door het BIPT (vervat in het deel te consolideren instellingen van deze nota): +24 

miljoen EUR (t.o.v. geen correctie bij initiële begroting); 

 de correctie ten gevolge de ESR2010-reglementering voor het aanrekeningsmoment van 

stortingen in het kader van de overdracht van pensioenverplichtingen aan de Staat: 

+421 miljoen EUR (t.o.v. +403 miljoen EUR bij de initiële begroting); 

 een correctie voor het aanrekeningsmoment van telecomlicenties ingevolge de ESR2010-

reglementering: +56 miljoen EUR (t.o.v. +67 miljoen EUR bij de initiële begroting). De 

huidige regelgeving schrijft voor de ontvangsten te spreiden; 

 een correctie voor de opbrengsten van emissierechten: +5 miljoen EUR (t.o.v. geen 

correctie bij initiële begroting). De aanrekening dient onder andere te gebeuren op basis 

van de rechten die (zullen) worden ingeleverd in plaats van geveilde rechten; 

 een correctie om bepaalde ontvangsten van het Rode Kruis die via een thesaurierekening 

verlopen aan te rekenen: +9 miljoen EUR (idem bij de initiële begroting). Er gebeurt ook 

simultaan de omgekeerde correctie bij de uitgaven; 

 een correctie voor het uitsluiten van het geboekte bedrag voor monetisaties (code 9) en het 

saldo van de Koninklijke Munt van België: -237 miljoen EUR (t.o.v. een correctie bij 

initiële begroting voor de aanrekening van de storting van de reserves van vooral de 

Koninklijke Munt van België in de Middelenbegroting van 2019 naar 2018 van -201 

miljoen EUR. Bovendien werden monetisaties bij de initiële begroting uitgesloten uit de 

niet-fiscale ontvangsten en was er dus geen correctie meer nodig. Dit verklaart het 

resterende verschil); 

Ten opzichte van de initiële begroting valt de correctie voor de terugbetaling aan de schatkist door 

de Regie der gebouwen voor de Résidence Palace weg. 
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De niet-fiscale middelen na overgangscorrecties stijgen met 58 miljoen EUR tot 

4 591  miljoen EUR (+1,3 %) ten opzichte van de initiële begroting. 

 

5.1.2.4 Les dépenses primaires 

Le tableau suivant reprend une situation des dépenses primaires pour les années 2018 et 2019 

conforme à la présentation de l’Exposé général.  

Tableau 16: Aperçu des dépenses primaires (concept exposé général) 

 

Les dépenses primaires 2018 

Les dépenses primaires liquidées en 2018 se montent à 50.489 millions EUR. Si on élimine les 

charges d’intérêt payées par le SPF Finances reclassées dans la partie des charges d’intérêt et que 

l’on tient compte des corrections SEC (2.693 millions EUR), les dépenses primaires réalisées 

exprimées en SEC se montent à 53.153 millions EUR en 2018. 

Les dépenses primaires 2019  

La circulaire budgétaire du 5 avril 2019 prévoit une actualisation des dépenses primaires 2019. Il 

s’agit d’une exercice technique effectué à politique inchangée. Le budget 2019 n’ayant pas fait 

l’objet d’un vote, ce sont les crédits provisoires basés sur les  crédits du dernier budget 2018 voté 

par le parlement et estimés pour l’entièreté de l’année 2019 (actualisation des besoins de janvier à 

décembre 2019) qui forment la base de l’actualisation des dépenses primaires 2019.  

Primaire uitgaven Dépenses primaires

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil
- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Kredieten 50 489 52 360 53 240 2 752  880  5,4  1,7 Crédits 

Interesten FOD Financiën (-) - 28 - 45 - 37 - 9  8 - 32,2  18,4 Intérêts SPF Finances (-)

Onderbenutting (-)  0 - 942 - 850 - 850  92  9,8 Sous-utilisation (-)

  Primaire uitgaven AT 50 461 51 373 52 353 1 893  980  3,8  1,9 Dépenses primaires EG

  ESR-correcties 2 693 2 894 2 860  167 - 34  6,2 - 1,2 Corrections SEC

  Bni-bijdrage EU 3 269 3 325 3 291  22 - 34  0,7 - 1,0 Contribution RNB UE

  Primaire uitgaven schuldbegroting  21  29  11 - 9 - 18 - 45,1 - 61,1 Dépenses primaires de la dette

  Correctie codes 8 en 9 - 192 - 221 - 235 - 43 - 15 - 22,4 - 6,6 Correction codes 8 et 9

  Andere ESR-correcties - 404 - 240 - 207  198  33  48,9  13,7 Autres corrections SEC

Primaire uitgaven ESR 53 153 54 267 55 213 2 060  947  3,9  1,7 Dépenses primaires SEC

En millions EUR
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Si on fait la comparaison avec les dépenses primaires estimées lors de la préparation du budget 

initial 2019, les dépenses primaires exprimées en SEC croissent de 947 millions EUR dans cette 

actualisation 2019.  

Les éléments suivants expliquent cette croissance de 947 millions EUR par rapport au budget 

initial 2019 : 

1) Crédits de liquidation  

Tableau 17: évolution des crédits de liquidation par départements 

 

2018

Crédits de liquidation Réalisations Initial Variations Actualisation

Départements (1)

Dotations 13.168,2 13.582,8 -61,2 13.521,6

Chancellerie du Premier Ministre 185,7 196,4 -26,9 169,5

Stratégie et Appui 161,3 174,3 -36,4 137,9

Organismes indépendants 10,6 9,4 -1,0 8,5

Justice 1.869,2 1.932,5 -82,1 1.850,4

Intérieur 1.414,7 1.538,7 142,7 1.681,4

Affaires étrangères et Coop. Développement 1.538,0 1.687,5 -3,3 1.684,3

Défense nationale 2.662,0 2.609,0 168,4 2.777,4

Police fédérale et fonctionnement intégré 2.028,4 2.160,6 -109,4 2.051,2

Finances 1.802,7 1.995,8 -59,6 1.936,1

Régie des Bâtiments 730,1 731,4 0,2 731,6

TOTAL CELLULE AUTORITÉ 25.570,9 26.618,5 -68,5 26.550,0

Emploi, Travail et Concertation sociale 213,2 232,4 -17,0 215,4

Sécurité sociale 18.783,4 18.502,8 1.039,1 19.541,9

Santé publique, Sécurité

de la Chaîne Alimentaire et Environnement 311,3 383,8 -5,3 378,5

Intégration sociale 1.383,6 1.381,3 88,3 1.469,6

TOTAL CELLULE SOCIALE 20.691,5 20.500,3 1.105,1 21.605,4

Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 526,9 586,2 11,3 597,5

Mobilité et Transport 3.282,7 3.319,1 6,3 3.325,4

Politique scientifique 416,6 480,6 -13,6 467,0

TOTAL CELLULE ÉCONOMIQUE 4.226,3 4.385,9 3,9 4.389,9

Provision globale 737,9 -337,0 400,9

Provision terrorisme 117,7 176,3 294,1

TOTAL PROVISIONS 0,0 855,6 -160,6 695,0

Crédits départementaux 50.488,7 52.360,3 879,9 53.240,2

Crédits 2019
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Les crédits de liquidation sont en croissance de 880 millions EUR par rapport au projet de budget 

initial 2019. Cette croissance de 880 millions EUR s’explique principalement comme suit : 

- La provision globale diminue de 337,0 millions EUR mais l’impact sur le total des crédits 

est de + 9,5 millions EUR étant donné qu’il y a un transfert de la provision vers les crédits 

(ou inversement) à concurrence de -327,5 millions EUR pour : 

o les crédits pour les actions stratégiques prévus dans les crédits au budget initial 

2019 et réintégrés dans la provision globale (+180,9 millions EUR) ;  

o le crédit activa prévu au SPF intérieur à l'Initial 2019 (+7,7 millions EUR) ;  

o le transfert dans les crédits de liquidation des provisions prévues pour le Halt any 

Decline (-242,2 millions EUR) et pour l’enveloppe bien être                                                

(-273,9 millions EUR).  

La provision globale contient par ailleurs un montant négatif de 27,3 millions EUR étant 

donné que les crédits de liquidation actualisés ne tiennent pas encore compte du report d’un 

mois d’indexation en 2019 suite aux dernières estimations du Bureau du Plan. L’impact de 

ce report sur les prestations sociales est estimé à 27,3 millions EUR pour l’année 20192. 

- La provision pour la lutte contre le terrorisme et le radicalisme augmente de 176,4 millions 

EUR suite à la réintégration dans cette provision des crédits pour les coûts récurrents qui 

avaient été intégrés dans le budget initial 2019. 

                                                 
2 Les crédits 2019 sont basés sur un dépassement de l’indice pivot en novembre 2019 impliquant une indexation des 

prestations sociales en décembre 2019 et une indexation des salaires en janvier 2020. Selon les dernières estimations 

du Bureau du Plan, le dépassement de l’indice pivot serait retardé d’un mois, si bien qu’aucune indexation ne doit plus 

être prévue en 2019 pour les prestations sociales. L’impact de ce retard d’un mois est pris en compte au niveau de la 

provision globale. 
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- Budget des dotations : Les dotations aux communautés ont été revues à la baisse (-66 

millions EUR) principalement suite à l’évolution des paramètres d’indexation et de 

croissance du PIB. 

- Chancellerie du Premier Ministre : la diminution de 26,9 millions EUR s’explique 

principalement par la réintégration de crédits dans la provision ‘actions stratégiques’ et 

dans la provision terrorisme et radicalisme ; 

- SPF Justice : la diminution de 82,1 millions EUR s’explique  principalement par la 

réintégration de crédits dans la provision ‘actions stratégiques’ et dans la provision 

terrorisme et radicalisme; 

- SPF Intérieur : l’augmentation de 142,7 millions EUR s’explique  principalement par 

l’augmentation de la dotation à Fedasil suite à la prise en compte des effets volumes non 

prévus au budget initial 2019 (+145,1 millions EUR) ; 

- Défense : Les crédits de l’actualisation 2019 tiennent compte du contrôle budgétaire 2018, 

augmenté du montant transféré de la provision Halt any Decline ; 

- Police Fédérale : la diminution de 109,4 millions EUR s’explique  par la réintégration de 

crédits dans la provision ‘actions stratégiques’ et dans la provision terrorisme et lutte contre 

le radicalisme ; 

- SPF Finances : la diminution de 59,7 millions se situe principalement au niveau des crédits 

pour la Grèce (-52,7 millions EUR) ; 

Réintégration des crédits dans les provisions

Actions 

stratégiques Terro Total 

Chancellerie du Premier Ministre 10 14 24

Stratégie et Appui 26 6 32

Organismes indépendants 1 1

Justice 31 55 86

Intérieur 14 7 20

Affaires étrangères et Coop. Développement 10 4 14

Défense nationale 7 7

Police fédérale et fonctionnement intégré 37 74 111

Emploi, Travail et Concertation sociale 3 3

Sécurité sociale 22 22

Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 8 3 11

Économie, PME, Classes moyennes et Énergie 5 5

Mobilité et Transport 13 7 20

Intégration sociale 3 3

181 176 357
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- SPF Sécurité sociale : la croissance de 1.039,1 millions EUR s’explique principalement 

par une adaptation méthodologique réalisée pour la dotation d’équilibre versée à l’ONSS-

Gestion globale par rapport au budget initial 2019. En effet, dans le cadre des  crédits 

provisoires, le montant 2018 a été repris et a été majoré d’un montant relatif à l’intégration 

de l’enveloppe bien-être. Pour 2019, la dotation d’équilibre est ainsi de 

2 339 millions EUR, soit une croissance de 943 millions EUR par rapport au budget initial. 

Les principales modifications sont les suivantes : 

 

o  la croissance de la dotation équilibre pour le régime des salariés (+942,6 millions 

EUR dont 230,0 millions EUR provenant de l’enveloppe bien-être) ; 

o  le crédit pour les indemnités aux personnes handicapées (+129,0 millions EUR 

dont 6,6 millions EUR provenant de l’enveloppe bien-être ) ; 

o la dotation équilibre aux travailleurs indépendants (+36,9 millions EUR provenant 

de l’enveloppe bien-être) ; 

o les dotations au Service Fédéral des Pensions (-72,7 millions EUR) ; 

- SPP Intégration sociale : la croissance de 88,3 millions EUR s’explique principalement par 

les transferts aux CPAS pour le revenu d’intégration sociale (+66,3 millions EUR dont 8,1 

millions EUR provenant de l’enveloppe bien-être) et pour le crédit ‘loi du 2/6/1965’ (+24,8 

millions EUR) ; 

 

Si l’on se base sur les gros postes, on constate que : 

- Les crédits pour les salaires et les frais de fonctionnement diminuent fortement, 

principalement suite à la réintégration dans la provision globale et dans la provision pour 

la lutte contre le terrorisme et le radicalisme de montants répartis dans les crédits au budget 

initial 2019 ; 

- Les crédits pour investissements augmentent de 228,6 millions EUR principalement suite 

au transfert de la provision globale vers les crédits de la Défense de la provision de 242,2 

millions EUR prévue pour le Halt Any Decline ;  
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Tableau 18: Évolution des gros postes 

 

 

2018

Crédits de liquidation Réalisations Initial Variations Actualisation

Gros postes

Salaires et charges sociales 5.796,1 6.124,5 -224,5 5.900,0

Frais de fonctionnement 1.819,4 2.107,8 -195,5 1.912,3

Investissements y compris militaires 653,5 479,3 228,6 707,9

Budget des dotations hors dot. aux Comm. 344,7 347,4 4,8 352,2

Budget des dotations aux Communautés 12.823,5 13.235,4 -66,0 13.169,4

Financement communes et instit. bruxelloises 376,7 387,3 0,9 388,2

Dotation FEDASIL 261,8 265,4 145,1 410,5

Dotation aux zones de secours 147,5 151,0 -0,7 150,3

Organismes internationaux 110,2 129,1 0,0 129,1

Coopération au développement 1.124,0 1.218,4 8,2 1.226,6

Dotations aux zones de police 962,7 984,4 5,6 990,0

Dotations Régie des bâtiments 730,1 731,4 0,2 731,6

Dotation à l'ONEM 127,4 134,2 -13,4 120,8

Dotation globale indépendants 369,2 375,4 1,3 376,7

Dotation équilibre indépendants 0,0 0,0 36,9 36,9

Indemnités aux personnes handicapées 1.377,7 1.719,1 129,0 1.848,1

Dotation globale salariés 2.073,5 2.106,7 6,6 2.113,3

Dotation équilibre salariés 2.109,1 1.396,8 942,6 2.339,4

Subvention ORPSS 282,1 272,7 -11,8 260,9

Dotations pensions 11.590,8 11.930,8 -72,7 11.858,1

Garantie revenus personnes âgées 577,0 595,6 8,7 604,3

Dotation AFSCA 96,3 96,6 -0,4 96,2

Concession journaux et périodiques 166,7 170,0 0,0 170,0

Paiement Poste contrat de gestion 97,4 100,2 0,1 100,3

Programme SNCB 2.930,6 2.947,4 12,7 2.960,1

Subventions CPAS - revenu d'intégration 1.124,6 1.128,7 66,3 1.195,0

Subventions CPAS - loi du 02.06.1965 119,8 99,7 24,8 124,5

Projets spatiaux ESA 185,5 193,0 1,5 194,5

Provisions 0,0 855,6 -160,6 695,0

Autres dépenses primaires 2.110,8 2.076,4 1,6 2.078,0

Crédits départementaux 50.488,7 52.360,3 879,9 53.240,2

Crédits 2019
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Tableau 19 : Répartition indicative des provisions 

 

 

2) Charges d’intérêt du SPF Finances 

Les charges d’intérêts comprises dans les crédits de liquidation actualisés du SPF Finances 

et réintégrées dans la partie charges d’intérêt dans le cadre de ce rapport diminuent de  8 

millions EUR par rapport au budget initial 2019, soit un impact de  + 8 millions EUR sur 

l’évolution des dépenses primaires entre le budget initial et l’actualisation 2019. 

 

3) Sous-utilisation 

La sous-utilisation prise en compte dans ce rapport est de 850 millions EUR pour 

l’actualisation de 2019 contre 942 millions EUR prévus au budget initial 2019, soit un impact 

de  + 92 millions EUR sur l’évolution des dépenses primaires entre le budget initial et 

l’actualisation 2019. Ce montant de 850 millions EUR est basé sur une estimation effectuée à 

partir des taux d’utilisation par catégories économiques corrigés au niveau des salaires et des 

frais de fonctionnement afin de tenir compte du fait que les taux d’utilisation des crédits 

Initial 2019 Evolution
Actualisation 

2019

Frais de justice 76,0 0,0 76,0

Cybersécurité 1,1 0,0 1,1

Petites institutions 4,5 0,0 4,5

Déménagements 7,0 0,0 7,0

Activa 7,7 7,7

Actions stratégiques 10,2 180,9 191,1

Accord social comité A 13,0 0,0 13,0

Conseil des ministres thématique 50,2 0,0 50,2

Deuxième pillier "contractuel fonction publique" 32,1 6,1 38,2

Halt any decline 242,2 -242,2 0,0

Enveloppe bien être 273,9 -273,9 0,0

Police DAB 2,0 0,0 2,0

Pacte national investissements stratégiques 23,7 0,0 23,7

Lutte contre la fraude sociale 2,0 0,0 2,0

Brexit (décision CM 18/1/2019) 10,6 10,6

Médiation rail 1,2 1,2

Indexation -27,3 -27,3

Provision interdépartementale 737,9 -337,0 400,9

Provision lutte terrorisme et radicalisme 117,7 176,4 294,1

Total provisions 855,6 -160,6 695,0
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salariaux et de fonctionnement après 5 mois sont  supérieurs  en 2019 en comparaison avec 

2018. 

L’hypothèse que les provisions seraient utilisées à 100 % a également été prise. 

 

4) Corrections SEC : 

Les corrections SEC permettent le passage entre les chiffres budgétaires et le solde de financement 

établi dans les comptes nationaux conformément à la nomenclature SEC. Les corrections de 

passage vers les dépenses SEC diminuent de 34 millions EUR entre le budget initial et 

l’actualisation 2019. 

Tableau 20 : Corrections de passage vers les dépenses SEC 

 

Dénominations

Crédits 

totaux 2018 Crédits 2019

Taux 

d'utilisation 

5/2018 en %

Taux 

d'utilisation 

5/2019 en %

Ecart taux 

d'utilisation

Taux 

d'utilisation 

12/2018 en 

%

Taux 

d'utilisation 

corrigé 

12/2018 en 

%

liquidations 

2019 base 

taux 2018 

corrigé

sous-ut 2019 

base taux 

2018 corrigé

en millions EUR

Salaires et charges sociales 6.050,9 5.900,0 41,4 42,9 1,6 95,8 97,4 5746,0 154,0

Frais de fonctionnement 1.951,4 1.912,3 26,7 31,5 4,8 92,3 93,3 1784,2 128,1

Transferts aux entreprises 3.352,9 3.361,8 70,1 65,0 -5,1 98,3 98,3 3306,0 55,8

Transferts aux ménages et asbl 2.710,0 2.925,1 40,9 43,4 2,4 97,4 97,4 2848,4 76,7

Transferts à l'étranger 1.643,7 1.374,7 49,6 39,6 -10,0 86,5 86,5 1189,2 185,5

Transferts aux organismes autonomes 1.999,2 2.344,5 44,1 33,8 -10,3 99,2 99,2 2326,8 17,8

Transferts aux admin. de sécurité sociale 16.569,1 17.132,7 52,5 57,0 4,5 100,0 100,0 17132,0 0,6

Transferts aux pouvoirs locaux 2.689,5 2.873,3 40,3 38,3 -2,0 98,3 98,3 2823,3 49,9

Transferts aux régions et communautés 13.415,2 13.701,2 48,5 40,9 -7,6 99,7 99,7 13660,5 40,7

Investissements (y compris militaires) 745,2 707,9 9,4 21,3 11,9 87,7 87,7 620,8 87,1

Octroi de crédits et participations (codes 8) 177,9 197,1 49,7 45,0 -4,7 93,0 93,0 183,4 13,8

Amortissements et remboursements (codes 9) 27,0 38,1 43,6 12,1 -31,6 100,0 100,0 38,1 0,0

Provisions 722,3 100,0 100,0 722,3 0,0

Divers 354,7 76,3 5,6 11,9 6,3 32,9 32,9 25,1 51,2

Total liquidations 51.686,8 53.267,4 47,7 46,3 -1,4 97,7 52406,0 861,3

Hors codes 8 et 9 847,6

Corrections de passage 2018 2019 initial Variation
2019

actualisé

Contribution RNB à l'Union européenne 3.268,5 3.324,9 -34,1 3.290,8

Dépenses primaires budget de la Dette 20,6 29,0 -17,7 11,3

Investissements Défense Nationale -351,4 -209,1 6,9 -202,2

Compte de trésorerie Croix rouge (dépense) 8,5 8,2 0,3 8,5

Navire de recherche Belgica 0,0 -28,6 15,7 -12,9

Correction dotations aux Communautés -41,3 0,0 0,0

Rachat de terrains à la Régie (Beliris) 30,0 0,0 0,0

Régularisation avances autorisées Finances (dépense) -50,0 0,0 0,0

Fraude sociale -10,0 10,0

Octrois de crédits et prises de participation (codes 8) -165,1 -182,5 -14,6 -197,1

Amortissements de dettes (codes 9) -27,0 -38,1 0,0 -38,1

Totaux 2.692,8 2.893,8 -33,5 2.860,3
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Les corrections de passage vers les dépenses SEC pour 2019 sont les suivantes : 

La correction la plus importante concerne la contribution RNB de la Belgique à l’Union 

européenne, qui n’est traditionnellement pas inscrite comme dépense primaire dans l’Exposé 

général. Il est donc indispensable d’ajouter cette contribution aux dépenses primaires si on veut 

avoir une vue complète des dépenses. Le montant à prendre en compte en SEC pour 2019 a été 

revu à 3.290,8 millions EUR, soit une diminution de 34,1 millions EUR par rapport au budget 

initial. L’estimation actuelle est basée sur le 4ème feuilleton d’ajustement du budget européen 

actuellement en préparation. 

Le budget de la Dette publique comprend également des dépenses autres que des charges d’intérêt, 

qui ont un impact sur le solde SEC. Il s’agit des commissions sur les émissions d’emprunts publics 

et de la dotation à l’Agence de la Dette. La correction revue pour 2019 s’élève à 

11,3 millions EUR. 

La correction relative aux investissements de la Défense a pour but de prendre en compte la 

différence entre le moment d’imputation budgétaire et le moment d’imputation en termes SEC. 

Les investissements de la Défense améliorent le solde SEC de 202,2 millions EUR en 2019.  

Une correction SEC est apportée à la fois en recettes non-fiscales et en dépenses pour tenir compte 

du fait que le Fonds organique relatif à la Croix-Rouge a été remplacé par un compte de trésorerie 

(8,5 millions EUR en 2019). 

Une autre correction porte sur le remplacement du navire de recherche BELGICA qui diminue le 

solde SEC en 2019 du montant inscrit en liquidation, soit 12,9 millions EUR. L’impact SEC ne 

sera, en effet, comptabilisé qu’au moment de la livraison du navire prévue en 2020. 

Les octrois de crédits et les prises de participation (code 8), ainsi que les remboursements de dettes 

(code 9) n’ont pas d’incidence sur le solde de financement. Le montant, correspondant aux 

opérations code 8 dans le budget général des Dépenses (hors budget de la Dette publique), est 

estimé à 197,1 millions EUR en 2019 et celui relatif aux opérations code 9 se monte à 

38,1 millions EUR. Au total, les opérations code 8 et code 9 améliorent le solde SEC à hauteur de 

235,2 millions EUR. 
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5.1.2.5 De interestlasten 

De totale interestlasten worden bepaald door de som van: 

 de interestlasten geraamd door het Federaal Agentschap van de Schuld (interestlasten ten 

laste van de Schatkist)3;  

 de interestlasten van de te consolideren instellingen; 

 de vanuit de primaire uitgaven naar de interestuitgaven geherklasseerde bedragen 

(bedragen van de Deposito– en Consignatiekas). 

Tabel 21: De interestlasten voor 2019 

 

De interestlasten geraamd door het Federaal Agentschap van de Schuld bedragen 8 411 

miljoen EUR voor 2019, dit is 246 miljoen EUR minder in vergelijking met de interestlasten voor 

2018. Ten opzichte van de initiële begroting  is er een daling van 168 miljoen EUR. 

In de berekeningen wordt rekening gehouden met bruto-financieringsbehoeften van 

30,6 miljard EUR voor 2019, dit is vergelijkbaar met de 30,3 miljard EUR bij de initiële begroting.  

Voor de overgang van het vorderingensaldo naar het netto te financieren saldo wordt rekening 

gehouden met een netto correctie van circa 176 miljoen EUR. Dit impliceert een netto te 

financieren saldo van 3,4 miljard EUR, ten opzichte van 4,1 miljard EUR bij de opmaak van de 

initiële begroting 2019. Bij de opmaak van de initiële begroting werd er rekening gehouden met 

een voorziene impact van de uitgiftepremies op het netto te financieren saldo die beduidend minder 

gunstig was (-261 miljoen EUR bij de initiële begroting 2019, ten opzichte van -1 591 miljoen 

EUR in de huidige raming).  Daarnaast zijn er beperktere verschillen voor de kostprijs van 

                                                 
3 Zie synthesenota -raming dd. 24/06/2019- van het Federaal Agentschap van de Schuld. 

In % In %

- -
En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil
- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Interestlasten (economisch) 8 768 8 654 8 529 - 239 - 125 - 2,7 - 1,4 Charges d'intérêt (économiques)

Schatkist 8 656 8 579 8 411 - 246 - 168 - 2,8 - 2,0 Trésor 

Uit primaire uitgaven overgehevelde 

interesten
 28  45  37  9 - 8  32,2 - 18,4

Intérêts en provenance des dépenses 

primaires

Te consolideren instellingen  84  30  82 - 2  52 - 2,5  171,2 Organismes à consolider 

In miljoen EUR
-

En millions EUR
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terugkopen van OLO’s en voor het vorderingensaldo. De huidige ramingen zijn gebaseerd op een 

federaal vorderingentekort van 0,7 % van het bbp, dit stemt overeen met het federaal 

vorderingensaldo uit het Stabiliteitsprogramma 2019-2022.  

Volgende tabel geeft de hypothesen voor de overgang van het vorderingensaldo naar het netto te 

financieren saldo weer:  

Tabel 22: De overgang tussen vorderingensaldo en netto te financieren saldo voor 2019 

 

Ook de interesthypothesen werden gewijzigd. De rentevoeten worden nu aanzienlijk lager 

ingeschat dan bij de initiële begroting 2019. Ten opzichte van 2018 zijn de rentevoeten op lange 

termijn gunstiger. Volgende tabel toont de gemiddelden van een aantal interestvoeten die werden 

toegepast door het Federaal Agentschap van de Schuld: 

Tabel 23: De gemiddelde interesthypothesen voor 2019 

 

BBP 463 010       raming Planbureau (economische begroting dd. 06/06/2019)

Vorderingentekort federale overheid (% BBP) 0,70% cfr. Stabiliteitsprogramma 2019-2022 (tabel 7 - blz. 18)

Vorderingentekort federale overheid (in mio. EUR) 3 241            

Terugbetaling leningen Kaupthing (kap.) -1                  raming 13/05/2019

Impact intresten swaps (cash) -138              raming 31/03/2019

Renteloze leningen aan de RSZ-globaal beheer - terugbetaling -62                

Terugbetalling lening Vitrufin (ex-Ethias Finance) -82                

Leningen aan Apetra 80                 

Leningen aan Infrabel 43                 

Uitgiftepremies -1 591          raming 06/06/2019

Annulatiepremies swaps + swaptions 100               raming 06/06/2019

overgang van gelopen intresten naar vervallen intresten 1 540            raming 06/06/2019

kostprijs terugkopen OLO's en Staatsbons 287               raming 16/05/2019

Raming NFS 2019 3 417            

2018 2019 2019 2019-2018 Mon-ini 19

realisaties Initieel Mon. juli verschil verschil

4 maand -0,61 -0,17 -0,50 0,11 -0,33

6 maand -0,60 -0,07 -0,52 0,08 -0,45

12 maand -0,56 0,03 -0,47 0,09 -0,50

5 jaar 0,04 0,52 -0,20 -0,24 -0,72

10 jaar 0,80 1,24 0,43 -0,37 -0,81

20 jaar 1,43 1,76 1,09 -0,34 -0,67
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De interestlasten van de te consolideren instellingen worden voor 2019 geraamd op 82 miljoen 

EUR. Bij de initiële begroting was er nog gerekend op 30 miljoen EUR. Het verschil is grotendeels 

toe te schrijven aan de opname van Infrabel in de lijst met de te consolideren instellingen. 

De vanuit de primaire uitgaven geherklasseerde interestuitgaven worden op 37 miljoen EUR 

geraamd voor 2019, of -8 miljoen EUR ten opzichte van de initiële begroting. 

De totale interestlasten op economische basis worden voor 2019 geraamd op 8 529 miljoen EUR, 

dit is 125 miljoen EUR minder dan geraamd bij de initiële begroting 2019. 

 

5.1.2.6 Solde des organismes à consolider avec le pouvoir fédéral 

Le tableau suivant indique les soldes 2018 (réalisations) et 2019 (budget initial et actualisation) 

pour l’ensemble des organismes à consolider avec le pouvoir fédéral. Le détail par organisme est 

repris dans le tableau en annexe. 

Tableau 24: Solde des organismes à consolider (2018-2019) 

 

Dans cet exercice d’actualisation, le nouveau solde SEC estimé pour 2019 s’élève à -30,9 millions 

EUR, contre 95,9 millions EUR lors de l’exposé général du budget initial 2019, soit une 

détérioration de 126,8 millions EUR. Ce nouveau solde SEC est néanmoins en amélioration par 

rapport au solde SEC des réalisations 2018 qui s’élève à -53,6 millions EUR, soit une augmentation 

de 22,7 millions EUR. L’hypothèse de sous-utilisation reste quasiment inchangée en s’établissant 

à 100 millions EUR.  

Les principaux organismes influençant cette évolution du solde SEC en 2019 sont :  

- L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), avec un solde SEC 

de -29,6 millions EUR, essentiellement en raison d’un versement au Budget des Voies et 

2018 rea 

(1)

2019 ini 

(2)

2019 act 

(3)

2019 var 

(3)-(2)

Saldo buiten financiële verrichtingen -53,6 -3,6 -145,9 -142,3 Solde hors opérations financières

Neutralisatie vakantiegeld 0,0 15,0 15,0 Neutralisation pécule de vacances

Onderbenutting - 99,5 100,0 0,5 Sous-utilisation 

ESR saldo -53,6 95,9 -30,9 -126,8 Solde SEC

Interestlasten 83,8 30,2 81,8 51,6 Charges d'intérêt

Primair ESR-saldo 30,3 126,0 50,9 -75,1 Solde primaire SEC
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Moyens de 52,2 millions EUR au lieu de 23,6 millions EUR comme initialement prévu. Ce 

versement est neutre sur le solde SEC consolidé du pouvoir fédéral car il se fait entre entités 

appartenant au même périmètre de consolidation. 

- FEDASIL, dont le solde SEC était à l’équilibre mais qui est désormais estimé à -25,5 

millions EUR. Cette dégradation s’explique par une réévaluation des besoins de 

l’organisme, entraînant une augmentation de ses dépenses qui est financée en partie par 

une réserve financière de 25,5 millions EUR.  

- Le Fonds RER, dont les dépenses estimées s’élèvent désormais à 63,1 millions EUR au 

lieu de 54,2 millions, soit une augmentation de 8,9 millions EUR. Cet organisme finance 

ses investissements par ses réserves qui sont de moins en moins importantes. La majeure 

partie de ses dépenses va à Infrabel, ce qui neutralise l’impact sur le solde SEC consolidé 

des organismes fédéraux.  

- Infrabel, dont la consolidation est récente et qui affiche un solde SEC estimé à -6,7 millions 

EUR.  

- La CREG a un solde SEC qui passe de -10,6 millions EUR à -27,4 millions EUR, soit une 

dégradation de 16,7 millions EUR.  

- La Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), dont le solde SEC passe 

de 89,8 millions EUR à 59,8 millions EUR. D’une part, cette évolution s’explique, par une 

hausse de 17,4 millions EUR des dividendes versés à l’État belge suite à la révision du 

mode de calcul de celui-ci, l’opération étant neutre d’un point de vue SEC pour le pouvoir 

fédéral. D’autre part, il n’est pas encore tenu compte des dividendes intérimaires de 

Brussels Airport Company à recevoir fin 2019. À titre informatif, le montant du dividende 

reçu en 2018 était de 22,2 millions EUR.  

L’évolution négative du solde SEC 2019 de certains organismes s’explique aussi par le double 

comptage du pécule de vacances dans leur budget, en conséquence de la régularisation du moment 

d’enregistrement de cet élément de rémunération afin que désormais, il soit tenu compte des droits 

constatés qui y sont liés. Jusqu’alors, ces organismes tenaient compte du pécule de vacances 

effectivement payé durant l’année N (base caisse) au lieu de celui qui sera payé l’année N+1 mais 

dont la constatation du droit a lieu l’année N. Ce double comptage devant être neutralisé d’un point 

de vue SEC, une correction de 15,0 millions EUR, non ventilée par organisme, est apportée au 
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solde SEC de l’ensemble des organismes. Des vérifications sont en cours afin de chiffrer la 

correction exacte qui devra être apportée au solde SEC individuel des organismes concernés. 

Le tableau détaillé en fin de section en annexe affiche une série d’organismes ayant un solde SEC 

négatif en 2019, alors qu’il était initialement attendu que les organismes aient un solde SEC positif 

ou à l’équilibre. Parmi ceux ayant obtenu une dérogation, on retrouve les organismes ayant les 

soldes SEC négatifs les plus importants : fonds RER, AFSCA, FEDASIL, IBPT, SA Dexia et 

Infrabel. Pour ceux n’ayant pas obtenu de dérogation, l’analyse budgétaire ou la procédure de 

dérogation sont en cours.  

Sans les charges d’intérêt, le solde primaire SEC 2019 est désormais estimé à 35,9 millions EUR, 

soit une diminution de 90,1 millions EUR par rapport à l’exposé général du budget initial 2019. 

L’importante augmentation des charges d’intérêt (81,8 millions EUR, contre 30,2 millions EUR 

initialement prévus) s’explique essentiellement par la récente consolidation d’Infrabel, dont les 

charges d’intérêt 2019 sont estimées à 54,0 millions EUR.  

L’apparition ou la disparition de certains organismes dans le tableau détaillé en fin de section sont 

dues à l’évolution du périmètre de consolidation du pouvoir fédéral au fil des exercices 

budgétaires. Parmi ces changements, le Fonds monétaire et le Centre fédéral de connaissances 

pour la sécurité civile sont intégrés à l’administration centrale depuis 2019, plusieurs services 

sociaux d’administrations publiques fédérales sont sortis du périmètre de consolidation, et les 

paiements de la Caisse nationale des calamités seront assurés dans la comptabilité du SPF Intérieur 

dès 2020. D’autres organismes, en particulier Infrabel, sont consolidés depuis 2019.     

 

5.1.2.7 Onverdeelde overgangscorrecties 

De onverdeelde overgangscorrecties in 2018 ten belope van 376 miljoen EUR betreft in hoofdzaak 

de correctie om uiteindelijk inzake vorderingensaldo op hetzelfde cijfer als dat van het INR uit te 

komen. Het slaat onder meer op het moment van registratie van bepaalde verrichtingen, verschillen 

in overheidsperimeter, verschuiving van belastinginkomsten op basis van vastgestelde rechten en 

compenserende betalingen inzake personenbelasting aan Frankrijk. Daarnaast is er ook een 

positieve correctie voor de BLEU ten belope van 51 miljoen EUR.  
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Voor 2019 worden de onverdeelde overgangscorrecties geraamd op 54 miljoen EUR. Het betreft 

enkel een positieve correctie voor de BLEU.  
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5.2 Sécurité sociale 

5.2.1 Synthèse 

Cette section vise à présenter les réalisations pour l’année 2018 et à actualiser les données 

budgétaires de la sécurité sociale pour l’année 2019. 

Les données chiffrées du régime des travailleurs salariés proviennent de l’ONSS et celles du 

régime des travailleurs indépendants proviennent de l’INASTI, et ont été retravaillées dans des 

tableaux préparés par le SPF Sécurité sociale. 

Pour l’année 2019, une adaptation méthodologique a été réalisée s’agissant de la dotation 

d’équilibre versée à l’ONSS-Gestion globale. En effet, dans le cadre du rapport du Comité de 

Gestion de la Sécurité sociale, la dotation d’équilibre a été maintenue au niveau du budget initial 

2019, soit 1 397 millions EUR, tel que repris dans l’AR du 25 janvier 2019. Dans le cadre du 

présent rapport, dans un souci de cohérence avec le montant repris au niveau des dépenses 

primaires, nous avons repris le montant des crédits provisoires, à savoir le montant de l’année 2018 

majoré d’un montant relatif à l’intégration de l’enveloppe bien-être. Pour 2019, la dotation 

d’équilibre est ainsi de 2 339 millions EUR. L’AR du 25 janvier 2019 devrait être adapté. 

Pour l’année 2019, une adaptation méthodologique a été réalisée s’agissant de la dotation 

d’équilibre versée à l’INASTI-Gestion globale. En effet, dans le cadre des informations transmises 

par l’INASTI, la dotation d’équilibre a été maintenue au niveau du budget initial 2019, soit 

0 million EUR. Dans le cadre du présent rapport, dans un souci de cohérence avec le montant 

repris au niveau des dépenses primaires, nous avons repris le montant des crédits provisoires, à 

savoir 37 millions EUR. Ce montant correspond à l’intégration de l’enveloppe bien-être. L’AR du 

25 janvier 2019 devrait être adapté. 

Le financement alternatif a été calculé sur base des données actualisées concernant la TVA et le 

précompte mobilier transmises par le SPF Finances. 

Pour le financement des soins de santé (§1 quater), dans ce rapport, on a conservé le montant prévu 

dans l’arrêté actuellement en vigueur, alors que dans les données transférées par les deux gestions 

globales, les chiffres ont été adaptés en fonction des besoins de l’INAMI. 
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Selon les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan, le dépassement de l’indice-pivot aura 

lieu en décembre 2019 à la place de novembre 2019. Cela implique qu’aucune adaptation des 

prestations sociales n’aura finalement lieu en 2019. Le coût lié à un mois d’indexation a donc été 

supprimé des prestations sociales. 

Dans le cadre de ce rapport, pour 2019, il n’a pas été tenu compte des estimations techniques de 

l’INAMI. Ces dernières indiquent que les dépenses de l’INAMI-Soins de santé sont inférieures de 

19 millions EUR à l’objectif budgétaire global, ce qui n’est pas significatif comparativement à ce 

dernier. 

5.2.2 Solde SEC de la sécurité sociale 

Le tableau suivant donne un aperçu du solde SEC de la sécurité sociale en 2018 et 2019, et présente 

les corrections établies de manière à passer du solde budgétaire au solde de financement. Des 

corrections plus spécifiques sont prises en compte, ayant trait notamment à l’élimination des plus 

ou moins-values sur le portefeuille de la gestion globale des travailleurs salariés et à la sous-

utilisation non ventilée des IPSS. 

Tableau 25 : Solde SEC de la sécurité sociale (2018-2019) 

 

Le solde budgétaire de la sécurité sociale est de -153 millions EUR en 2018, selon l’Institut des 

Comptes Nationaux. 

Le solde de financement de la sécurité sociale atteint -233 millions EUR en 2019. Cela représente 

une détérioration de 80 millions EUR par rapport à l’année 2018 et une détérioration de 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Begrotingssaldo - 16  184 - 380 - 364 - 563 -2 305,3 - 306,5 Solde budgétaire 

(a.) Verschillen in perimeter  0 - 10  0  0  10 (a.) Différences dans le périmètre

(b.) Gerealiseerde en latent meer- of 

minwaarden
- 1  0  0  1  0

(b.) Plus ou moins values réalisées ou 

latentes

(c.) Niet-verdeelde onderbenutting  0  150  147  147 - 3 - 2,1 (c.) Sous-utilisation non ventilée

(d.) Andere - 136 - 4  0  136  4 (d.) Autres

Totale correctie - 137  136  147  283  11  207,1  7,7 Correction totale

Vorderingensaldo sociale zekerheid - 153  320 - 233 - 80 - 553 - 52,7 - 172,9 Solde de financement sécurité sociale

In miljoen EUR

-

En millions EUR
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553 millions EUR par rapport au budget initial 2019. Cette détérioration s’explique principalement 

au niveau du régime des travailleurs salariés, dans lequel l’augmentation de la dotation d’équilibre 

(v. infra) ne permet pas de compenser la diminution des cotisations et l’augmentation des 

prestations sociales. 

Le total des corrections SEC est de 147 millions EUR pour l’année 2019. À la différence du budget 

initial 2019, le solde du Fonds de fermeture des entreprises, qui apparaissait au niveau des 

différences dans le périmètre, est dorénavant repris au niveau des organismes hors gestion globale. 

Dès lors, aucune correction SEC n’est reprise pour 2019 concernant le Fonds de fermeture des 

entreprises. La sous-utilisation des IPSS pour un montant de 147 millions EUR apparaît dans le 

poste « sous-utilisation non ventilée ». 

Le tableau présenté ci-dessous regroupe les données budgétaires du régime des travailleurs 

salariés, du régime des travailleurs indépendants, des soins de santé ainsi que des régimes hors 

gestion globale. 

Tableau 26 : Ensemble des régimes de la sécurité sociale (2018-2019) 

 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Bijdragen (ESR-termen) 61 008 62 948 63 067 2059 119 3,4 0,2 Cotisations (en termes SEC)

Toelagen van de overheden 18 104 17 693 18 708 604 1015 3,3 5,7 Subventions des pouvoirs publics

Alternatieve financiering 14 763 15 800 15 742 980 -58 6,6 -0,4 Financement alternatif

Toegewezen ontvangsten 2 776 2 926 2 931 155 5 5,6 0,2 Recettes affectées

Externe overdrachten 381 483 412 31 -71 8,2 -14,7 Transferts externes

Opbrengsten beleggingen 248 272 242 -6 -30 -2,2 -11,1 Revenus de placements

Diversen 1 239 1 083 1 335 96 252 7,7 23,3 Divers

Sociale fraude 0 240 11 11 -229 -95,4 Fraude sociale

Totaal ontvangsten 

(exclusief overdrachten tussen de stelsels)
98 518 101 445 102 448 3930 1003 4,0 1,0

Recettes totales

(transferts entre les régimes exclus)

Prestaties 88 195 91 115 92 097 3902 982 4,4 1,1 Prestations

Welvaartsenveloppe 0 0 0 0 0 Enveloppe bien-être

Niet-verdeelde maatregelen 0 -216 0 0 216 Mesures non réparties

Betalingskosten 3 3 3 0 0 -5,1 -7,1 Frais de paiements

Beheerskosten 2 219 2 285 2 321 101 36 4,6 1,6 Frais de gestion

Externe overdrachten 6 289 6 681 6 636 347 -45 5,5 -0,7 Transferts externes

Interestlasten -6 -4 -5 1 -1 21,7 -24,4 Charges d'intérêt

Diversen 1 834 1 397 1 776 -59 379 -3,2 27,1 Divers

Totaal uitgaven 

(exclusief overdrachten tussen de stelsels)
98 534 101 261 102 827 4294 1566 4,4 1,5

Dépenses totales

(transferts entre les régimes exclus)

Begrotingssaldo sociale zekerheid -16 184 -380 -364 -563 -2305,3 -306,5 Solde budgétaire de la sécurité sociale

ESR-correcties -137 136 147 283 11 207,1 7,7 Corrections SEC

Vorderingensaldo sociale zekerheid -153 320 -233 -80 -553 -52,7 -172,9 Solde de financement de la sécurité sociale

En millions EUR

In miljoen EUR

-
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5.2.3 Régime des travailleurs salariés 

Tableau 27 : Régime des travailleurs salariés (2018-2019)4 

 

Dans le cadre de ce rapport, le point de départ est le 61ème rapport au Gouvernement du Comité de 

Gestion de la Sécurité Sociale du 3 juillet 2019. Le tableau ci-dessous permet de faire le lien entre 

                                                 
4 Pour ce qui concerne les prestations Fedris-AT entre le budget initial 2019 et l’actualisation 2019 un glissement 

d’environ 40 millions EUR a été opéré entre les transferts et les prestations. 

In % In %

- -
En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil
- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Bijdragen 49 962 51 923 51 646 1 684 - 277  3,4 - 0,5 Cotisations

Globaal beheer 49 890 51 798 51 520 1 630 - 277  3,3 - 0,5 Gestion globale 

Sociale bijdragen 47 480 48 971 48 968 1 488 - 4  3,1  0,0 Cotisations sociales 

Regeringsmaatregelen en

opslagen en verwijlinteresten  69  373  142  73 - 231  105,1 - 62,0

Mesures de gouvernement et

majoration et intérêts de retard

Specifieke bijdragen 2 341 2 453 2 411  70 - 42  3,0 - 1,7 Cotisations spécifiques 

Bijdragen instellingen  72  125  125  54  0  74,9  0,0 Cotisations des organismes 

Toelagen van de overheden 5 605 4 844 5 902  296 1 058  5,3  21,8 Subventions des pouvoirs publics

RSZ-Globaal beheer 2 079 2 112 2 119  39  6  1,9  0,3      ONSS-Gestion globale

Evenwichtsdotatie 2 109 1 397 2 339  230  943  10,9  67,5      Dotation équilibre

Gefedereerde entiteiten 1 417 1 334 1 443  27  109  1,9  8,2      Entités fédérées

Sectoren  0  1  0  0 - 1 - 8,9 - 88,6      Secteurs

Alternatieve financiering 12 459 13 404 13 358  899 - 46  7,2 - 0,3 Financement alternatif  

Globaal beheer 12 459 13 404 13 358  899 - 46  7,2 - 0,3 Gestion globale 

Toegewezen ontvangsten 1 575 1 602 1 597  22 - 5  1,4 - 0,3 Recettes affectées 

Externe overdrachten  423  444  442  19 - 2  4,6 - 0,5 Transferts externes 

Opbrengsten beleggingen  181  188  158 - 22 - 30 - 12,4 - 16,0 Produit des placements  

Globaal beheer  181  188  158 - 23 - 30 - 12,7 - 16,0 Gestion globale 

Instellingen - 1  0  0  1  0  102,8 - 88,1 Organismes 

Diversen  206  163  167 - 38  4 - 18,7  2,7 Divers

Globaal beheer  0  0  0  0  0 Gestion globale  

Instellingen  206  163  167 - 38  4 - 18,7  2,7 Organismes 

Sociale fraude  0  220  0  0 - 220 Fraude sociale

Totaal ontvangsten 70 409 72 789 73 270 2 860  481  4,1  0,7 Total des recettes 

Uitkeringen 42 058 42 903 43 765 1 707  862  4,1  2,0 Prestations 

Welvaartsenveloppe  0  0  0  0  0 Enveloppe bien-être

Niet-verdeelde maatregelen  0 - 216  0  0  216 Mesures non réparties

RIZIV-Uitkeringen 8 289 8 633 8 887  598  254  7,2  2,9 INAMI-Indemnités 

FPD 26 467 27 537 27 850 1 383  313  5,2  1,1 SFP

Fedris-AO  264  226  270  6  43  2,2  19,1 Fedris-AT

Fedris-BZ  230  225  227 - 4  2 - 1,6  0,9 Fedris-MP

RVA 6 801 6 490 6 524 - 277  34 - 4,1  0,5 ONEm

Loopbaanonderbreking  512  450  515  3  65  0,6  14,4 Interruption de carrière

Werkloosheid 5 140 5 029 5 053 - 86  25 - 1,7  0,5 Chômage 

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 1 149 1 011  955 - 194 - 56 - 16,9 - 5,5

Chômage avec complément 

d'entreprise 

Mijnwerkers  1  1  1  0  0 - 7,3 - 4,6 Mineurs 

Zeelieden  6  8  8  2  0  28,6 - 1,0 Marins 

Betalingskosten  2  2  2  0  0  1,3 - 3,2 Frais de paiement 

Beheerskosten 1 071 1 096 1 152  82  57  7,6  5,2 Frais de gestion 

Globaal beheer  180  194  199  19  5  10,3  2,6 Gestion globale 

Instellingen  890  909  953  63  44  7,1  4,9 Organismes 

Niet-verdeelde besparingen  0 - 7  0  0  7 Économies non réparties

Overdrachten 27 657 28 594 28 655  999  61  3,6  0,2 Transferts 

Federale overheid 2 541 2 749 2 662  120 - 88  4,7 - 3,2 Pouvoir fédéral

Gefedereerde entiteiten 1 417 1 334 1 443  27  109  1,9  8,2 Entités fédérées

RIZIV-Geneeskundige verzorging 23 699 24 511 24 550  852  39  3,6  0,2 INAMI-Soins de santé 

Interesten op leningen - 7 - 4 - 5  1 - 1  19,5 - 34,2 Intérêts sur emprunts

Diversen  158  132  137 - 21  5 - 13,4  3,6 Divers

Totaal uitgaven 70 939 72 724 73 706 2 767  982  3,9  1,4 Total des dépenses 

Saldo - 530  65 - 437  93 - 502  17,5 - 775,3 Solde

En millions EUR

In miljoen EUR

-
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le solde présenté dans le 61ème rapport pour les années 2018 et 2019 et celui présenté dans le rapport 

du Comité de monitoring. 

Les adaptations les plus importantes qui ont été apportées sont relatives à :  

- Une autre façon de traiter la dotation d’équilibre (voir page 59),  

- Pour le financement des soins de santé (§1 quater), dans ce rapport, on a conservé le 

montant prévu dans l’arrêté actuellement en vigueur, alors que dans les données transférées 

par les deux gestions globales, les chiffres ont été adaptés en fonction des besoins de 

l’INAMI.  

- Les dépenses de prestations pour lesquelles il a été tenu compte dans les chiffres du COMO 

d’un report du dépassement de l’indice pivot de novembre à décembre.  

 

Tableau 28: Concordance des soldes avec le 61ème rapport au Gouvernement du CGSS 

 

Le solde du régime des travailleurs salariés est de -437 millions EUR en 2019, ce qui représente 

une amélioration de 93 millions EUR par rapport à l’année 2018 et une détérioration de 

502 millions EUR par rapport au budget initial 2019. Par rapport au budget initial 2019, les recettes 

augmentent de 481 millions EUR, pour atteindre 73 270 millions EUR, alors que les dépenses 

augmentent de 982 millions EUR, pour atteindre 73 706 millions EUR. 

Les recettes de cotisations augmentent de 1 684 millions EUR par rapport à l’année 2018 mais se 

détériorent de 277 millions EUR par rapport au budget initial 2019, pour atteindre 

Solde CGSS 03/07/2019 -530          -1.411      

Dotation d'équilibre 943           

Financement alternatif §1 quater -38            

Indexation 70              

Financement alternatif (indice santé) -1              

Solde adapté -530          -437          

En millions EUR 2018 2019
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51 646 millions EUR. Si l’on tient compte de l’évolution des recettes liées à la fraude sociale, la 

détérioration par rapport au budget initial 2019 passe à -498 millions EUR. 

La plus grande partie de cette détérioration s’explique par la diminution du rendement des mesures 

du gouvernement (-447 millions EUR). Cette détérioration s’explique comme suit : 

- Adaptation de la base de départ (-141 millions EUR) : l’ONSS dispose désormais des 

réalisations comptabilisées pour les trimestres 2-3-4/2018, ce qui implique que l’impact 

des mesures du Gouvernement pour ces trimestres est désormais compris dans les 

réalisations comptabilisées globales 

- Réestimation de rendements sur base des informations disponibles les plus 

récentes (-306 millions EUR), dont : 

o Jobsdeal (-151 millions EUR) : réestimation au prorata sur base de la date d’entrée 

en vigueur de mesures déjà exécutées) ; 

o Fraude sociale (-101 millions EUR) : en raison d’un manque d’informations 

concernant les mesures provenant des notifications du Conseil des Ministres des 

26 juillet 2018 et 28 septembre 2018, l’ONSS a intégré un rendement nul 

(-92 millions EUR) alors que d’autres mesures ont été intégrées dans la ligne 

« Mesures du gouvernement » (-9 millions EUR). 

Les subventions des pouvoirs publics augmentent de 296 millions EUR par rapport à 2018 et de 

1 058 millions EUR par rapport au budget initial 2019. Cette augmentation s’explique 

principalement par l’augmentation de la dotation d’équilibre. En effet, par rapport au budget initial 

2019, la dotation d’équilibre augmente de 943 millions EUR, pour passer de 1 397 millions EUR 
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(comme prévu dans l’AR du 25 janvier 2019) à 2 339 millions EUR. Cette évolution résulte de 

deux facteurs : 

- Crédits provisoires : conformément à la législation, la dotation d’équilibre 2019 correspond 

à la dotation d’équilibre 2018 (2 109 millions EUR) ; 

- Enveloppe bien-être : le gouvernement a décidé d’intégrer un montant relatif à l’enveloppe 

bien-être au niveau de la dotation d’équilibre (230 millions EUR). 

L’AR du 25 janvier 2019 devrait être adapté.  

Le financement alternatif augmente de 899 millions EUR par rapport à 2018 mais se détériore de 

46 millions EUR par rapport au budget initial 2019. Cette détérioration par rapport au budget 

initial s’explique par la détérioration du financement TVA de base (-49 millions EUR) qui est 

atténuée par une légère augmentation du financement précompte mobilier de base 

(+4 millions EUR), suite à une adaptation du montant minimum suite aux nouveaux paramètres 

économiques de juin 2019. Contrairement à ce qui a été fait par les 2 gestions globales, les chiffres 

pour le financement des soins de santé §1 quater n’ont pas été adaptés aux besoins actualisés de 

l’INAMI mais reprennent les chiffres de l’AR actuellement en vigueur.   

Les autres recettes évoluent de manière moins importante. 

Les prestations sociales augmentent de 1 707 millions EUR par rapport à 2018 et de 

862 millions EUR par rapport au budget initial 2019. Selon les dernières prévisions du Bureau 

fédéral du Plan, le dépassement de l’indice-pivot aura lieu en décembre 2019 à la place de 

novembre 2019. Cela implique qu’aucune adaptation des prestations sociales n’aura finalement 

lieu en 2019. Le tableau suivant illustre l’impact en 2019 de cette adaptation. 
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Tableau 29 : Impact du dépassement retardé de l’indice-pivot dans le régime des 

travailleurs salariés (2019) 

 

Pour l’année 2019, voici le détail de l’évolution des prestations sociales : 

Les prestations de l’INAMI-Indemnités augmentent (+254 millions EUR) : 

- Facteurs de volume (+122 millions EUR) ; 

- Réestimation de l’impact des mesures (+37 millions EUR) ; 

- Intégration de l’enveloppe bien-être (+53 millions EUR) ; 

- Réestimation de l’indemnité moyenne (+42 millions EUR). 

SPF SS Correction Impact

Salariés 43.835                 43.765                 -69,574                

INAMI-Indemnités 8.901                    8.887                    -14,180                

SFP 27.894                 27.850                 -44,347                

Fedris-AT 270                       270                       -0,202                  

Fedris-MP 227                       227                       -0,234                  

ONEm 6.534                    6.524                    -10,607                

Interruption de carrière 516                       515                       -0,833                  

Chômage 5.062                    5.053                    -8,096                  

Chômage avec complément d'entreprise 957                       955                       -1,678                  

Mineurs 1                            1                            -0,001                  

Marins 8                            8                            -0,003                  

2019
En millions EUR
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Les prestations du SFP augmentent également (+313 millions EUR) : 

- Facteurs de volume (-55 millions EUR) : cette évolution tient compte de l’intégration du 

rendement de la mesure d’économie suite au relèvement de l’âge de la pension anticipée 

en 2019 qui jusque-là était intégrée au niveau des mesures ; 

- Réestimation de l’impact de mesures (+135 millions EUR) : 

o Augmentation des minima garantis de pension de 0,7 % en mars 2019 pour les 

carrières complètes ; 

o Intégration du rendement de la mesure d’économie suite au relèvement de l’âge de 

la pension anticipée en 2019 au niveau des facteurs de volume 

(+117 millions EUR) ; 

- Intégration de l’enveloppe bien-être (+131 millions EUR) ; 

- Autres impacts (+101 millions EUR) : sur base des paiements réalisés, le montant annuel 

moyen a été revu à la hausse pour les bénéficiaires de pensions de retraite et de pensions 

de survie. 

Les prestations de l’ONEm et de Fedris-Accidents de travail augmentent quant à elles 

respectivement de 34 millions EUR et de 43 millions EUR. 

Outre ces différents effets, les rendements de 200 millions EUR et 16 millions EUR pour les 

mesures relatives à la responsabilisation en matière d’incapacité de travail et aux emplois de 

réinsertion professionnelle sont quant à eux mis à 0 (+216 millions EUR). 



 

69 

 

5.2.4 Régimes des travailleurs indépendants 

Tableau 30 : Régime des travailleurs indépendants (2018-2019) 

 

Le solde du régime des travailleurs indépendants est de 212 millions EUR en 2019, ce qui 

représente une détérioration de 55 millions EUR par rapport à l’année 2018 et une amélioration de 

13 millions EUR par rapport au budget initial 2019. Par rapport au budget initial 2019, les recettes 

augmentent de 112 millions EUR, pour atteindre 7 476 millions EUR, alors que les dépenses 

augmentent de 99 millions EUR, pour atteindre 7 265 millions EUR. 

Les cotisations sociales augmentent de 128 millions EUR par rapport à l’année 2018 et de 

95 millions EUR par rapport au budget initial 2019, pour atteindre 4 614 millions EUR. Cette 

augmentation est due à la prise en compte des enrôlements du 1er trimestre 2019, extrapolés sur 

base annuelle. 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Bijdragen 4 486 4 518 4 614  128  95  2,9  2,1 Cotisations

Toelagen van de overheden  369  375  414  44  38  12,0  10,2 Subventions des pouvoirs publics

RSVZ-Globaal beheer  369  375  377  8  1  2,0  0,3      INASTI-Gestion globale

Evenwichtsdotatie  0  0  37  37  37      Dotation équilibre

Alternatieve financiering 2 304 2 396 2 384  80 - 11  3,5 - 0,5 Financement alternatif  

Globaal beheer 2 304 2 396 2 384  80 - 11  3,5 - 0,5 Gestion globale 

Toegewezen ontvangsten  21  21  21  0  0  1,1  0,6 Recettes affectées 

Externe overdrachten  0  0  0  0  0  400,0  0,0 Transferts externes 

Opbrengsten beleggingen  21  32  31  9 - 1  42,8 - 3,0 Produit des placements  

Diversen  2  2  2  0  0  11,0 - 20,4 Divers

Sociale fraude  0  20  11  11 - 9 - 43,9 Fraude sociale

Totaal ontvangsten 7 203 7 364 7 476  274  112  3,8  1,5 Total des recettes

Uitkeringen 4 312 4 445 4 521  209  76  4,8  1,7 Prestations 

Welvaartsenveloppe  0  0  0  0  0 Enveloppe bien-être

Niet-verdeelde maatregelen  0  0  0  0  0 Mesures non réparties

RIZIV-Uitkeringen  503  519  560  57  41  11,4  8,0 INAMI-Indemnités

Pensioenen 3 802 3 910 3 954  151  44  4,0  1,1 Pensions

Faillissementsverzekering  5  15  5  0 - 9  4,7 - 63,9 Assurance faillite

RSVZ-GB  2  2  2  0  0  16,4  19,9 INASTI-GFG

Betalingskosten  0  0  0  0  0 - 34,5 - 27,4 Frais de paiement 

Beheerskosten  96  105  117  20  12  21,2  11,1 Frais de gestion

Globaal beheer  68  77  87  20  10  29,1  13,1 Gestion globale 

Instellingen  29  29  29  1  1  2,5  2,1 Organismes 

Niet-verdeelde besparingen  0 - 1  0  0  1 Économies non réparties

Overdrachten 2 520 2 607 2 611  91  4  3,6  0,2 Transferts

RIZIV-Geneeskundige verzorging 2 520 2 607 2 611  91  4  3,6  0,2 INAMI-Soins de santé

Interesten op leningen  0  0  0  0  0 Intérêts sur emprunts 

Diversen  8  8  16  8  8  104,0  93,9 Divers

Totaal uitgaven 6 936 7 165 7 265  328  99  4,7  1,4 Total des dépenses 

Saldo  266  199  212 - 55  13 - 20,5  6,5 Solde 

In miljoen EUR

-

En millions EUR
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Les subventions des pouvoirs publics augmentent de 44 millions EUR par rapport à 2018 et de 

38 millions EUR par rapport à 2019. L’augmentation en 2019 s’explique par l’intégration, au 

niveau de la dotation d’équilibre, d’un montant de 37 millions EUR relatif à l’enveloppe bien-être. 

Le financement alternatif augmente de 80 millions EUR par rapport à 2018 et diminue de 

11 millions EUR par rapport au budget initial 2019, pour atteindre 2 384 millions EUR. 

Les prestations augmentent de 209 millions EUR par rapport à 2018 et de 76 millions EUR par 

rapport au budget initial 2019, pour atteindre 4 521 millions EUR. Par rapport au budget initial 

2019, l’évolution s’explique principalement par l’augmentation des prestations relatives à 

l’INAMI-Indemnités (+41 millions EUR) et les pensions (+44 millions EUR). Selon les dernières 

prévisions du Bureau fédéral du Plan, le dépassement de l’indice-pivot aura lieu en décembre 2019 

à la place de novembre 2019. Cela implique qu’aucune adaptation des prestations sociales n’aura 

finalement lieu en 2019. Le tableau suivant illustre l’impact en 2019 de cette adaptation. 

Tableau 31 : Impact du dépassement retardé de l’indice-pivot dans le régime des 

travailleurs indépendants (2019) 

 

SPF SS Correction Impact

Indépendants 4.529                    4.521                    -7,547                  

INAMI-Indemnités 561                       560                       -0,935                  

Pensions 3.960                    3.954                    -6,600                  

Assurance faillite 5                            5                            -0,009                  

INASTI-GFG 2                            2                            -0,004                  

2019
En millions EUR
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5.2.5 Soins de santé 

Tableau 32 : Soins de santé (2018-2019) 

 

In afwachting van de definitieve afsluiting van 2018 werd in tabel 32, voor wat de belangrijkste 

ontvangsten betreft (de zogenaamde bis- en quater-bedragen), rekening gehouden met 

begrotingscijfers, terwijl langs uitgavenzijde, voor de prestaties rekening werd gehouden met 

voorlopige realisaties. Het saldo voor 2018 moet bijgevolg met de nodige nuance bekeken worden.   

Pour l’année 2018, une sous-utilisation de 154 millions EUR au niveau de l’objectif budgétaire a 

été observée. Cette dernière apparait au niveau des corrections SEC (voir tableau 25). 

En 2019, les estimations techniques de juin indiquent une sous-utilisation de 19 millions EUR. 

Toutefois, à l’heure actuelle, vu l’ampleur du montant, aucune correction n’a été intégrée au niveau 

des corrections SEC. 

Pour le financement des soins de santé (§1 quater), dans ce rapport, on a conservé le montant prévu 

dans l’arrêté actuellement en vigueur, alors que dans les données transférées par les deux gestions 

globales, les chiffres ont été adaptés en fonction des besoins de l’INAMI.  

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil
- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Eigen ontvangsten 3 244 3 537 3 570  326  33  10,0  0,9 Recettes propres 

Bijdragen 1 281 1 354 1 368  87  14  6,8  1,0 Cotisations

Alternatieve financiering  0  0  0  0  0 Financement alternatif 

Toegewezen ontvangsten 1 180 1 302 1 312  132  10  11,2  0,8 Recettes affectées

Externe overdrachten  2  3  3  1  0  23,2  10,1 Transferts externes 

Opbrengsten beleggingen  2  3  3  1  0  34,5  0,0 Produits des placements 

Diversen  778  875  884  106  9  13,6  1,0 Divers

RSZ - Globaal beheer 23 699 24 511 24 550  852  39  3,6  0,2 ONSS - Gestion globale

bedrag 1 19 673 20 007 20 046  374  39  1,9  0,2 montant 1

bedrag 2 4 026 4 504 4 504  478  0  11,9  0,0 montant 2

RSVZ - Globaal beheer 2 371 2 453 2 457  85  4  3,6  0,2 INASTI - Gestion globale

bedrag 1 1 968 2 002 2 006  37  4  1,9  0,2 montant 1

bedrag 2  403  451  451  48  0  11,9  0,0 montant 2

Gemengde loopbanen en IBF  207  272  272  65  0  31,2  0,0 Carrières mixtes et FBI

Totaal ontvangsten 29 521 30 772 30 848 1 327  76  4,5  0,2 Total des recettes 

Prestaties 25 067 26 535 26 518 1 452 - 16  5,8 - 0,1 Prestations

Beheerskosten  942  966  935 - 6 - 31 - 0,7 - 3,2 Frais de gestion 

Externe overdrachten 1 906 2 017 1 979  73 - 38  3,8 - 1,9 Transferts externes 

Overdrachten Toekomstfonds  0  2  2  1  0  400,0  0,0 Transferts Fonds pour l'avenir 

Diversen 1 401 1 253 1 373 - 28  120 - 2,0  9,6 Divers

Totaal uitgaven 29 316 30 772 30 807 1 491  35  5,1  0,1 Total des dépenses 

Saldo  205  0  42 - 164  42 - 79,7 4158 200,0 Solde

In miljoen EUR

En millions EUR

-
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5.2.6 Organismes hors gestion globale 

Tableau 33 : Organismes hors gestion globale (2018-2019) 

 

À la différence de la colonne relative au budget initial 2019, les colonnes relatives aux réalisations 

2018 et à la réestimation 2019 comprennent des données concernant le Fonds de Fermeture des 

Entreprises. Lors du budget initial 2019, ces données étaient reprises au niveau des corrections 

SEC. 

Le solde des organismes hors gestion globale est de -196 millions EUR en 2019, ce qui représente 

une détérioration de 238 millions EUR par rapport à 2018 et de 116 millions EUR par rapport au 

budget initial 2019. L’intégration du Fonds de fermeture des entreprise (-47 millions EUR) 

explique une partie de la détérioration. 

Au niveau des recettes, l’évolution des cotisations sociales et des recettes diverses s’explique 

principalement par l’intégration du Fonds de fermeture des entreprises. La diminution des 

subventions des pouvoirs publics s’explique par la diminution des dotations aux pensions du 

secteur public, qui sont notamment influencées par le dépassement retardé de l’indice-pivot. 

L’augmentation des transferts externes s’explique par l’augmentation des transferts vers l’ONSS 

(ex-ORPSS). 

Au niveau des dépenses, l’évolution des principaux postes est principalement expliquée par 

l’introduction du Fonds de fermeture des entreprises. 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Ontvangsten 18 632 18 519 19 055  423  536  2,3  2,9 Recettes

Bijdragen 5 279 5 153 5 440  160  287  3,0  5,6 Cotisations

Toelagen van de overheden 12 129 12 473 12 392  263 - 81  2,2 - 0,6 Subventions des pouvoirs publics

Toegewezen ontvangsten  1  1  0  0  0 - 40,7 - 39,6 Recettes affectées

Externe overdrachten  925  800  890 - 35  90 - 3,8  11,3 Transferts externes

Opbrengsten beleggingen  44  50  50  7  1  15,9  1,9 Revenus de placement

Diversen  254  43  282  28  239  11,1  558,6 Divers

Uitgaven 18 589 18 598 19 251  662  653  3,6  3,5 Dépenses

Prestaties 16 758 17 016 17 293  535  277  3,2  1,6 Prestations

Beheerskosten  111  118  116  6 - 2  5,3 - 1,6 Frais de gestion

Externe overdrachten 1 453 1 460 1 591  139  131  9,5  9,0 Transferts externes

Interestlasten  1  0  1  0  0 - 2,7  153,2 Charges d'intérêt

Diversen  267  3  250 - 17  247 - 6,5 7 483,4 Divers

Saldo  42 - 80 - 196 - 238 - 116 - 562,7 - 145,9 Solde

En millions EUR

In miljoen EUR

-
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Au niveau des prestations sociales, il a été tenu compte du dépassement retardé de l’indice-pivot. 

Ce dépassement retardé représente un impact positif de 29 millions EUR en 2019.  
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5.3 Saldo voor entiteit I 

5.3.1 Vorderingensaldo en primair saldo entiteit I 

De volgende tabel geeft een overzicht van de samenstelling van het saldo voor entiteit I. 

Tabel 34: Nominaal en primair saldo entiteit I (2018-2019) 

 

Het vorderingensaldo voor entiteit I voor 2018 wordt geraamd op -781 miljoen EUR of -0,2 % van 

het bbp. De geconsolideerde interestlasten worden geschat op 8.579 miljoen EUR. Het primair 

saldo voor entiteit I voor 2018 wordt bijgevolg geraamd op een overschot van 7.798 miljoen EUR 

of 1,7 % van het bbp. 

Voor 2019 wordt het vorderingensaldo voor entiteit I geraamd op -6.606 miljoen EUR of -1,4 % 

van het bbp. Dit is een verslechtering met 5.824 miljoen EUR ten opzichte van het geraamde 

resultaat voor 2018. De geconsolideerde interestlasten nemen ten opzichte van 2018 af met 278 

miljoen EUR en worden geraamd op 8.301 miljoen EUR. Het primair saldo voor entiteit I wordt 

bijgevolg geraamd op een overschot van 1.696 miljoen EUR of 0,4 % van het bbp, hetgeen een 

scherpe daling is met 6.102 miljoen EUR of 1,4 procentpunt bbp in vergelijking met 2018.   

 

In % In %

- -

En % En %

2018 2019 2019

realisaties Initieel Mon. juli Verschil Verschil Verschil Verschil

- - - - - - -

realisations Initial Mon. juillet Différence Différence Différence Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1) (3) vs. (2) (3) vs. (1) (3) vs. (2)

Primair saldo entiteit I 7 798 4 419 1 696 -6 102 -2 724 - 78,3 - 61,6 Solde primaire entité I

Vorderingensaldo entiteit I - 781 -3 983 -6 606 -5 824 -2 623 - 745,4 - 65,9 Solde de financement entité I

Vorderingensaldo federaal - 629 -4 320 -6 373 -5 744 -2 053 - 913,5 - 47,5 Solde de financement fédéral

Vorderingensaldo SZ - 153  320 - 233 - 80 - 553 - 52,7 - 172,9 Solde de financement SS

Onverdeelde maatregelen  0  17  0 - 17 Mesures non réparties

Interestlasten entiteit I 8 579 8 402 8 301 - 278 - 101 - 3,2 - 1,2 Charges d'intérêt entité I

Interestlasten federaal 8 768 8 654 8 529 - 239 - 125 - 2,7 - 1,4 Charges d'intérêt fédéral

Interestlasten SZ - 6 - 4 - 5  1 - 1  21,7 - 24,4 Charges d'intérêt SS

Consolidatiecorrectie intresten  183  248  223  41 - 25  22,2 - 10,1 Correction de consolidation intérêts

Primair saldo entiteit I 1,7 0,9 0,4 -1,4 -0,6 - 78,8 - 61,4 Solde primaire entité I

Vorderingensaldo entiteit I -0,2 -0,9 -1,4 -1,3 -0,6 - 722,5 - 66,8 Solde de financement entité I

Vorderingensaldo federaal -0,1 -0,9 -1,4 -1,2 -0,4 - 886,1 - 48,3 Solde de financement fédéral

Vorderingensaldo SZ 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1 - 48,6 - 173,3 Solde de financement SS

Onverdeelde maatregelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mesures non réparties

Interestlasten entiteit I 1,9 1,8 1,8 -0,1 0,0 - 5,9 - 0,7 Charges d'intérêt entité I

In miljoen EUR

-

En millions EUR

% bbp - % PIB
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5.3.2 Structureel saldo entiteit I 

Om de overgang te maken van een nominaal naar een structureel saldo dienen de 

conjunctuurinvloed, de impact van de éénmalige maatregelen alsook de correctie voor transferten 

aan de deelstaten (HRF-concept) te worden geneutraliseerd.  

De raming van de impact van de conjunctuur op het saldo gebeurt op basis van de output gap. Voor 

de hier gehanteerde ramingen werd vertrokken vanuit de Economische vooruitzichten 2019-2024 

van het Federaal Planbureau van 18 juni 2019. De output gap wordt geraamd op 0,09 % van het 

potentieel bbp in 2018 en op -0,02 % in 2019. Hierdoor wordt de cyclische correctie voor entiteit I 

geraamd op respectievelijk +168 miljoen EUR en -35 miljoen EUR. 

Voor de one-offs wordt geen rekening meer gehouden met de door de regering reeds bij 

begrotingscontrole 2018 genomen beslissing om de negatieve impact van de tax shift op entiteit I 

ingevolge de prefinanciering van de federale overheid van het deel van de kost dat automatisch ten 

laste komt van de Gewesten en de lokale overheden, te neutraliseren enkel en alleen op niveau van 

entiteit I.  

Inzake de voorafbetalingen worden de ramingen van de FOD Financiën hernomen waarbij het 

niet-verklaarbare deel van de vastgestelde stijging dat de stijging van de belastbare basis en de 

impact van de maatregelen overtreft, integraal als one-off wordt beschouwd.  

De volgende tabel geeft een overzicht van de éénmalige factoren die in rekening worden gebracht 

voor 2018-2019 op het niveau van entiteit I. Wat het afrekeningssaldo BFW en het eenmalig effect 

van de autonomiefactor betreft, zijn dit one-offs die op het niveau van entiteit II eveneens worden 

meegenomen maar met een tegengesteld teken zodoende dat beide elementen geen invloed hebben 

op het niveau van de gezamenlijke overheid. 

Tabel 35: One-offs 2018-2019 

  

in miljoen EUR 2018 2019 en millions EUR

Anticipatieve heffing pensioensparen  140  126 Prélèvement anticipé de l'épargne pension

Wijziging aandeel VA in belasting vennootschappen 2 122  438 Modification de la part des VA dans l'impôt des soc.

Eenmalig effect autonomiefactor 1 462 Effet unique facteur d'autonomie

Afrekeningssaldo BFW  47 - 208 Solde de décompte LSF

Totaal 3 770  356 Total
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Voor de ramingen van de correctie voor transferten worden de percentages overgenomen uit het 

advies van de HRF van maart 2019 en omgezet op basis van het huidig geraamde bbp. Voor 2018 

en 2019 gaat het om een correctie van respectievelijk 66 miljoen EUR en 5 miljoen EUR. 

De volgende tabel geeft het overzicht weer van de raming van het structureel saldo voor entiteit I 

voor 2018 en 2019.  

Tabel 36: Raming structureel saldo entiteit I (2018-2019) 

 

Het structureel saldo voor entiteit I voor 2018 wordt geraamd -4.785 miljoen EUR of -1,06 % van 

het bbp.  

Voor 2019 loopt dit tekort verder op. Het structureel saldo wordt geraamd op een tekort van 6.932 

miljoen EUR of -1,50 % van het bbp. Ten opzichte van de ramingen voor 2018 is dit een 

verslechtering met 2.147 miljoen EUR of 0,44 procentpunt bbp.    

  

2018

Realis

-

Estim.
(1)

2019

Initieel

-

Initial
(2)

2019

Raming

-

Estim.
(3)

Verschil

-

Diff.
(3) - (1)

Vorderingensaldo - 781 -3 983 -6 606 -5 824 Solde de financement

Cyclische correctie  168 - 402 - 35 - 202 Correction cyclique

Impact one-off 3 770 - 484  356 -3 414 Impact one-off

Correctie voor transferten  66  2  5 - 61 Corrections pour transferts

Structureel saldo -4 785 -3 099 -6 932 -2 147 Solde structurel 

bbp 450 505 465 511 463 014 PIB

2018

Realis

-

Estim.
(1)

2019

Initieel

-

Initial
(2)

2019

Raming

-

Estim.
(3)

Verschil

-

Diff.
(3) - (1)

Vorderingensaldo -0,17 -0,86 -1,43 -1,25 Solde de financement

Cyclische correctie 0,04 -0,09 -0,01 -0,04 Correction cyclique

Impact one-off 0,84 -0,10 0,08 -0,76 Impact one-off

Correctie voor transferten 0,01 0,00 0,00 -0,01 Corrections pour transferts

Structureel saldo -1,06 -0,67 -1,50 -0,44 Solde structurel

In miljoen EUR

En millions EUR

In % van het bbp

En % du PIB
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6 Entiteit II 

Voor de raming van de saldi 2018-2019 van zowel Gemeenschappen en Gewesten als van de lokale 

overheden wordt hierna telkens een overzicht gegeven per subentiteit van de ramingen uitgevoerd 

door de NBB (lentevooruitzichten 2019) en het FPB (middellange termijnvooruitzichten 

2019-2024), alsook van de genormeerde saldi zoals opgenomen in het stabiliteitsprogramma 

2019-2022.    

 

6.1 Gemeenschappen en Gewesten 

De volgende tabel geeft een overzicht van de raming van het nominaal saldo van de 

Gemeenschappen en Gewesten voor 2018-2019 zoals geraamd door de NBB en het FPB, alsook 

het genormeerd saldo opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2019-2022.  

Tabel 37: Vorderingensaldo Gemeenschappen & Gewesten 2018-2019 

 

Bij bovenstaande tabel dient te worden opgemerkt dat de ramingen van de NBB en deze uit het 

stabiliteitsprogramma 2019-2022 inzake fiscale autonomie gebaseerd zijn op de 

voorschottenregeling (HRF-concept). Het FPB past daarentegen het ESR-concept toe voor de 

raming van de fiscale autonomie. De raming van het FPB op basis van de voorschotten (d.i. 

HRF-concept) betreft een herwerking van de FOD BOSA aan de hand van de door het FPB in 

rekening genomen gewestelijke opcentiemen.   

Voor de cijfers uit het stabiliteitsprogramma 2019-2022 gaat het om de genormeerde nominale 

saldi om tot een structureel evenwicht te komen in 2021. 

   

In miljoen EUR 2018 2019 En millions EUR

NBB -2.216 -867 BNB

FPB (ESR-concept) -1.904 -914 (optique SEC) BFP

FPB (HRF-concept) -2.021 -790 (optique CSF) BFP

Stabiliteitsprogramma 2019-2022 -2.216 255 Programme de stabilité 2019-2022



 

78 

 

6.2 Lokale overheden 

De volgende tabel geeft een overzicht van de raming van het nominaal saldo van de lokale 

overheden voor 2018-2019 zoals geraamd door de NBB en het FPB, alsook het genormeerd saldo 

opgenomen in het Stabiliteitsprogramma 2019-2022. 

Tabel 38: Vorderingensaldo Lokale overheden 2018-2019 

In miljoen EUR 2018 2019 En millions EUR 

NBB -99 292 BNB 

FPB -14 273 BFP 

Stabiliteitsprogramma 2019-2022 -99 8 Programme de stabilité 2019-2022 

 

 

6.3 Saldo voor entiteit II 

6.3.1.1 Nominaal en primair saldo 

De volgende tabel geeft een overzicht van het vorderingensaldo en het primair saldo voor entiteit II 

zoals geraamd door de NBB en het FPB5, alsook op basis van de cijfers uit het 

Stabiliteitsprogramma 2019-2022.  

Voor de ramingen op basis van de genormeerde cijfers uit het Stabiliteitsprogramma, werd voor 

de interestlasten vertrokken vanuit de gegevens bij ongewijzigd beleid volgens het advies van de 

HRF waarop vervolgens een correctie werd toegepast voor de impact op de interestlasten 

ingevolge het genormeerd vorderingensaldo.  

                                                 
5 Eigen berekeningen op het niveau van de geconsolideerde interesten entiteit II. 
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Tabel 39: Overzicht nominaal en primair saldo entiteit II 2018-2019 

 

 

6.3.1.2 Structureel saldo  

Le tableau suivant reprend le solde structurel de l’entité II.  

Tableau 40:  Solde structurel de l’entité II 2018-2019 

 

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Gemeenschappen en Gewesten Communautés et Régions

Vorderingensaldo -2.216 -867 -2.021 -790 -2.216 255 Solde de financement

Interestlasten 1.302 1.263 1.302 1.198 1.209 1.119 Charges d'intérêts

Primair saldo -914 396 -719 408 -1.006 1.373 Solde primaire

Lokale overheden Pouvoirs locaux

Vorderingensaldo -99 292 -14 273 -99 8 Solde de financement

Interestlasten 288 280 288 264 307 288 Charges d'intérêts

Primair saldo 189 572 274 537 208 296 Solde primaire

Entiteit II Entité II

Vorderingensaldo -2.315 -575 -2.035 -517 -2.314 262 Solde de financement

Interestlasten 1.589 1.542 1.589 1.462 1.516 1.406 Charges d'intérêts

Primair saldo -726 967 -446 944 -798 1.669 Solde primaire

In miljoen EUR En millions EUR

NBB - BNB

 (HRF-concept)

FPB - BFP

 (HRF-concept)

Stabiliteits- 

programma 

(genormeerd)

2018 2019 2019

Realis. Initieel Raming Verschil

- - - -

Réalis. Initial Estim. Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1)

Vorderingensaldo -2 314 - 453 - 517 1 797 Solde de financement

Cyclische correctie  81 - 195 - 17 - 98 Correction cyclique

Impact one-off -1 508  227  208 1 716 Impact one-off

Correctie voor transferten - 66 - 2 - 5  61 Corrections pour transferts

Structureel saldo - 821 - 483 - 703  118 Solde structurel

bbp 450.505 465.511 463.014 PIB

2018 2019 2019

Realis. Initieel Raming Verschil

- - - -

Réalis. Initial Estim. Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1)

Vorderingensaldo -0,51 -0,10 -0,11 0,40 Solde de financement

Cyclische correctie 0,02 -0,04 0,00 -0,02 Correction cyclique

Impact one-off -0,33 0,05 0,04 0,38 Impact one-off

Correctie voor transferten -0,01 0,00 0,00 0,01 Corrections pour transferts

Structureel saldo -0,18 -0,10 -0,15 0,03 Solde structurel

In miljoen EUR

En millions EUR

In % van het bbp

En % du PIB
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Pour l’année de 2018, il s’agit du solde nominal en conformité avec l’ICN, mais en tenant compte 

des avances concernant l’autonomie fiscale. À partir de 2019 le solde nominal est basé sur les 

chiffres du Bureau Fédéral du Plan, mais a fait l’objet de corrections pour passer, en matière 

d’autonomie fiscale, d’une comptabilisation en SEC à une comptabilisation basée sur les avances. 

Le solde structurel passe de -821 millions EUR en 2018 à -703 millions EUR pour 2019, ce qui 

correspond à une amélioration de 118 millions EUR, soit une amélioration de 0,03 points de 

pourcentages du PIB. 
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7 Saldo en schuldgraad gezamenlijke overheid 

7.1 Saldo gezamenlijke overheid 

De volgende tabellen geven de raming weer van het structurele saldo voor de gezamenlijke 

overheid bij ongewijzigd beleid, zowel in miljoen EUR als in percentage van het bbp.  

Tabel 41: Overzicht structureel saldo gezamenlijke overheid bij ongewijzigd beleid           

(in miljoen EUR) 

 

2018 2019 2019

Realis. Initieel Raming Verschil

- - - -

Réalis. Initial Estim. Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1)

Entiteit I Entité I

Vorderingensaldo - 781 -3 983 -6 606 -5 824 Solde de financement

Cyclische correctie  168 - 402 - 35 - 202 Correction cyclique

Impact one-off 3 770 - 484  356 -3 414 Impact one-off

Correctie voor transferten  66  2  5 - 61 Corrections pour transferts

Structureel saldo -4 785 -3 099 -6 932 -2 147 Solde structurel

Entiteit II Entité II

Vorderingensaldo -2 314 - 453 - 517 1 797 Solde de financement

Cyclische correctie  81 - 195 - 17 - 98 Correction cyclique

Impact one-off -1 508  227  208 1 716 Impact one-off

Correctie voor transferten - 66 - 2 - 5  61 Corrections pour transferts

Structureel saldo - 821 - 483 - 703  118 Solde structurel

Gezamenlijke overheid Ensemble des pouvoirs public

Vorderingensaldo -3 096 -4 436 -7 123 -4 027 Solde de financement

Cyclische correctie  249 - 597 - 52 - 300 Correction cyclique

Impact one-off 2 262 - 257  564 -1 698 Impact one-off

Structureel saldo -5 606 -3 582 -7 635 -2 029 Solde structurel

In miljoen EUR

En millions EUR
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Tabel 42: Overzicht structureel saldo gezamenlijke overheid bij ongewijzigd beleid           

(in % van het bbp) 

 

Le solde structurel pour 2018 pour l’ensemble des pouvoirs public correspond à un déficit de 

1,24 % du PIB, ce qui correspond à -5.606 millions EUR. 

Voor 2019 wordt het structureel saldo voor de gezamenlijke overheid geraamd op een tekort van 

1,65 % van het bbp, hetzij -7.635 miljoen EUR. Dit is een verslechtering met 2.029 miljoen EUR 

ten opzichte van de voorlopige realisaties voor 2018.  

Het stabiliteitsprogramma 2019-2022 legt de doelstelling voor 2019 voor de gezamenlijke 

overheid vast op een structureel tekort van 0,78 % van het bbp, hetzij -3.601 miljoen EUR. 

Bijgevolg is een afwijking van het geraamde resultaat bij ongewijzigd beleid voor de gezamenlijke 

overheid ten opzichte van de norm ten belope van 4.034 miljoen EUR of 0,87 procentpunt bbp.  

bbp 450.505 465.511 463.014 PIB

2018 2019 2019

Realis. Initieel Raming Verschil

- - - -

Réalis. Initial Estim. Différence

(1) (2) (3) (3) vs. (1)

Entiteit I Entité I

Vorderingensaldo -0,17 -0,86 -1,43 -1,25 Solde de financement

Cyclische correctie 0,04 -0,09 -0,01 -0,04 Correction cyclique

Impact one-off 0,84 -0,10 0,08 -0,76 Impact one-off

Correctie voor transferten 0,01 0,00 0,00 -0,01 Corrections pour transferts

Structureel saldo -1,06 -0,67 -1,50 -0,44 Solde structurel

Entiteit II Entité II

Vorderingensaldo -0,51 -0,10 -0,11 0,40 Solde de financement

Cyclische correctie 0,02 -0,04 0,00 -0,02 Correction cyclique

Impact one-off -0,33 0,05 0,04 0,38 Impact one-off

Correctie voor transferten -0,01 0,00 0,00 0,01 Corrections pour transferts

Structureel saldo -0,18 -0,10 -0,15 0,03 Solde structurel

Gezamenlijke overheid Ensemble des pouvoirs public

Vorderingensaldo -0,69 -0,95 -1,54 -0,85 Solde de financement

Cyclische correctie 0,06 -0,13 -0,01 -0,07 Correction cyclique

Impact one-off 0,50 -0,06 0,12 -0,38 Impact one-off

Structureel saldo -1,24 -0,77 -1,65 -0,40 Solde structurel

In % van het bbp

En % du PIB
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Tabel 43: Afwijking structureel saldo gezamenlijke overheid ten opzichte van doelstelling 

stabiliteitsprogramma 2019-2022 

 

 

7.2 Schuldgraad gezamenlijke overheid 

Op basis van onder meer de ramingen omtrent het vorderingensaldo en de ramingen van het 

Agentschap van de Schuld aangaande de impact van de exogene factoren op de schuld wordt hierna 

de schuldgraad geraamd bij ongewijzigd beleid. 

  Tabel 44: Evolutie schuldgraad gezamenlijke overheid bij ongewijzigd beleid 

 

De schuldgraad wordt voor 2019 bij ongewijzigd beleid geraamd op 101,2 %. Dit is een 

verbetering met 0,8 % ten opzichte van 2018. De endogene factoren dragen bij aan een daling van 

de schuldgraad. De exogene factoren hebben telkens een schuldgraad verhogend effect. 

De volgende elementen werden meegenomen voor de bepaling van de exogene factoren. 

Gezamenlijke overheid 2019

Norm stabiliteitsprogramma 2019-2022 (in % bbp) -0,78%

bbp 463.014

Norm (in miljoen EUR) -3.601

Geraamd structureel saldo (in miljoen EUR) -7.635

Geraamd structureel saldo (in % van het bbp) -1,65%

Afwijking tov. norm (in miljoen EUR) 4.034

Afwijking tov. norm (in % van het bbp) 0,87%

In % van het bbp 2018 2019ini 2019 En % du PIB

Schuldgraad 102,0 100,2 101,2 Taux d'endettement

Verandering schuldgraad -1,4 -1,7 -0,8 Variation du taux d'endettement

Endogene factoren -1,9 -2,3 -1,2 Facteurs endogènes

Exogene factoren 0,5 0,5 0,4 Facteurs exogènes
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  Tabel 45: Overzicht exogene factoren 

 

In het stabiliteitsprogramma was de schuldgraad voor 2019 bepaald op 100,6 % van het bbp, hetzij 

een verbetering van de schuld ten opzichte van 2018 met 1,5 procentpunt bbp. In vergelijking met 

de huidige geraamde schuldgraad bij ongewijzigd beleid (d.i. 101,2 % van het bbp), is er een 

afwijking van 0,6 procentpunt bbp. 

 

  

2019ini 2019

Exogene factoren 2.551 1.801

in % bbp 0,55 0,39

Waarvan (in mio EUR):

Impact swaps (cash) -128 -138

Uitgiftepremies -261 -1.591

Annulatiepremies swaps + swapoptions 100 100

Overgang van gelopen intresten naar kas 1.400 1.540

Kostprijs terugkopen OLO's 86 287

Pensioenen 403 421

Terugbetaling Kaupthing -1 -1

Terugbetaling Griekenland EFSF 0 0

Aantal schuldcorrecties op niveau gewesten en lokale overheden (VMSW, VWF) 1.207 1.348

kasovergang fiscale ontvangsten -586 -491

Andere 698 695

A1/A3 -368 -368
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8 Vergelijking raming gezamenlijke overheid met andere 

instellingen 

De volgende tabel geeft een overzicht van de ramingen die werden gemaakt door de Europese 

Commissie, het Federaal Planbureau en de Nationale Bank op het niveau van de gezamenlijke 

overheid inzake nominaal saldo en schuldgraad voor de jaren 2018 en 2019. Tegenover deze 

ramingen worden de ramingen uit voorliggend rapport van het Monitoringcomité geplaatst. 

  Tabel 46: Vergelijking resultaten met ramingen overige instellingen voor 2018-2019 

 

De ramingen van de Europese Commissie zijn gebaseerd op de spring forecast van mei 2019. De 

ramingen van het Federaal Planbureau stemmen overeen met deze uit de Economische 

Vooruitzichten 2019-2024 van juni. De ramingen van de NBB betreffen de Lentevooruitzichten 

2019. 

 

 

 

2018 2019 2018 2019

Europese Commissie -0,7 -1,3 102,0 101,3

Federaal Planbureau -0,7 -1,6 102,0 101,7

NBB -0,7 -1,3 102,0 101,4

Monitoringcomité -0,7 -1,5 102,0 101,2

Nominaal saldo Schuldgraad
In % van het bbp
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9 Bijlagen 

Bijlage 1 – De met de federale overheid te consolideren instellingen 

 

  

In miljoen EUR
2018 rea 

(1)

2019 ini 

(2)

2019 act 

(3)

2019 var 

(3)-(2)
En millions EUR

Staatsbedrijf Entreprise d'Etat 

Koninklijke Munt van België -34,5 Monnaie Royale de Belgique

Administratieve openbare instellingen met 

ministerieel beheer

Organismes administratifs publics à gestion 

ministérielle

Regie der Gebouwen -30,6 8,0 8,8 0,8 Régie des Bâtiments

Federaal Planbureau   0,2 0,0 -0,4 -0,4 Bureau fédéral du Plan

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen  
-5,8 -16,4 -18,4 -1,9

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire 

Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers -85,8 0,0 -25,5 -25,5 Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsprodukten
0,0 0,0 -1,7 -1,7

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de 

Santé

Agenschap van de schuld -0,2 0,0 -0,1 -0,1 Agence fédérale de la dette

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen-fondsen  
0,0 0,0 0,0 0,0

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire-fonds

Administratieve openbare instellingen met 

beheersautonomie

Organismes administratifs publics à gestion 

autonome

War Heritage Institute -1,7 0,0 -0,5 -0,5 War Heritage Institute

Nationaal Orkest van België 0,0 0,0 0,0 0,0 Orchestre national de Belgique

Koninklijke Muntschouwburg    -1,3 0,0 0,0 0,0 Théâtre royal de la monnaie

Nationaal Geografisch Instituut  1,0 0,0 -0,6 -0,6 Institut géographique national 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 0,0 0,0 -0,1 -0,1 Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

Federaal agentschap voor de nucleaire contrôle 2,2 0,2 0,0 -0,1 Agence fédérale de contrôle nucléaire

Credendo 7,2 8,2 8,2 0,0 Credendo

Administratieve diensten met boekhoudkundige 

autonomie
Services administratifs à comptabilité autonome

Koninklijke Bibliotheek Albert I 0,4 -0,4 -0,2 0,2 Bibliothèque royale Albert I

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën 1,3 0,2 -0,4 -0,6
Archives générales du Royaume et Archives de l' État 

dans les provinces

Koninklijke Sterrenwacht van België 2,5 0,0 -0,9 -0,9 Observatoire royal de Belgique

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België 1,5 -0,2 -0,5 -0,3 Institut royal météorologique de Belgique

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie 4,0 0,2 0,3 0,1 Institut d'aéronomie spatiale de Belgique

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 1,3 0,2 1,2 1,0 Institut royal des sciences naturelles de Belgique

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika -2,5 0,6 -0,4 -1,0 Musée royal de l'Afrique centrale

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 1,4 0,0 0,3 0,3 Musées royaux d'art et d'histoire

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België -0,1 0,1 -0,3 -0,4 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 0,3 -0,2 -0,6 -0,4 Institut royal du patrimoine artistique

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische 

Informatie 
0,0 0,0 -0,8 -0,8 Service d'information scientifique et technique

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie -0,6 0,0 0,0 0,0 Institut national de Criminalistique et Criminologie

BELNET    0,9 0,2 -0,3 -0,5 BELNET    

Résidence Palace/Internationaal Perscentrum -2,2 -1,1 -1,1 0,0 Résidence Palace/Centre international de presse

SAB voor het beheer van de identiteitskaarten en van 

het Rijksregister
3,7 1,0 -3,0 -4,0

SGS pour la gestion des cartes d'identité et du Registre 

national

Consulaire zaken 4,8 0,1 0,2 0,1 Affaires consulaires

Egmontpaleis 0,2 0,0 0,0 0,0 Palais d'Egmont

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid -1,3 Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile

Fedorest -6,8 0,0 0,0 0,0 Fedorest

Restauratie en hoteldienst van Defensie 0,5 0,1 0,1 0,0 Service de restauration et d'hôtelerie de la Défense

Centrale dienst voor Duitse vertaling 0,0 0,0 0,0 0,0 Service central de traduction allemande

Poolsecretariaat -0,1 0,0 0,0 0,0 Secrétariat Polaire
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In miljoen EUR
2018 rea 

(1)

2019 ini 

(2)

2019 act 

(3)

2019 var 

(3)-(2)
En millions EUR

Belgisch Commissariaat-generaal voor de 

Internationale Tentoonstellingen
0,7 1,5 -3,3 -4,8

Commissariat général belge pour les expositions 

internationales

Fonds Gewestelijk Express Net (GEN) -59,5 -54,2 -63,1 -8,9 Fonds Réseau Express Régional (RER)

Nationale Veiligheidsoverheid 1,8 1,2 1,8 0,6 Autorité nationale de sécurité

Sociale activiteiten 0,0 0,0 0,0 0,0 Activités sociales

Gelijkgestelde instellingen Organismes assimilés

Belgische mededingingsautoriteit 1,1 0,0 0,1 0,1 Autorité belge de la concurrence

Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie 
0,4 8,6 -29,6 -38,2

Institut belge des services postaux et des 

télécommunications 

Studiecentrum voor Kernenergie 11,6 0,0 0,0 0,0 Centre d'études de l'énergie nucléaire

Instituut voor de Nationale Rekeningen 0,0 0,0 0,0 0,0 Institut des comptes nationaux

Koninklijk Filmarchief van België 0,0 0,0 0,0 0,0 Cinemathèque royale de Belgique

Institution royale Messines -0,1 0,0 -1,0 -1,0 Koninklijk Gesticht van Mesen

Agentschap voor Buitenlandse Handel 0,1 0,0 -0,1 -0,1 Agence du commerce extérieur

Instituut voor gerechtelijke opleiding 0,4 0,0 -0,1 -0,1 Institut de formation judiciaire

Nationale Arbeidsraad 0,2 0,0 0,0 0,0 Conseil national du travail

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 0,4 0,0 0,0 0,0 Conseil central de l'économie

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en 

Middelgrote Ondernemingen
-0,1 0,0 0,0 0,0

Conseil supérieur des indépendants et des petites et 

moyennes entreprises

VZW Soc.dienst ambtenarenzaken 0,0 0,0 ASBL Service social Fonction publique

VZW Soc.dienst volksgezondheid 0,1 -0,1 ASBL Service social Santé publique

VZW Soc.dienst Economie 0,0 0,0 ASBL Service social Économie

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening 0,6 0,0 0,0 0,0 Fonds d'aide médicale urgente

Paleis voor Schone Kunsten 0,1 0,0 0,2 0,2 Palais des Beaux-Arts

Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en Gas 18,3 -10,6 -27,4 -16,7 Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz

SA Fonds Infrastr. ferroviaire 0,0 0,0 0,4 0,4 NV Fonds Spoorweginfrastruct.

Unia -0,8 0,0 -0,3 -0,2 Unia

Myria -0,1 0,0 0,0 0,0 Myria

VZW Egov 0,4 0,7 0,6 -0,1 ASBL Egov

VZW Sociaal Verwarmingsfonds 0,5 0,0 0,1 0,0 ASBL Fonds social chauffage

Commissie boekhoudkundige normen 0,5 0,0 0,0 0,0 Commission normes comptables

EIG EURIDICE 0,0 0,0 0,0 0,0 EIG EURIDICE

NIRAS -26,0 -65,4 -62,7 2,7 ONDRAF

Vermogen van de Koninklijke Militaire School -2,6 0,0 0,0 0,0 Patrimoine de l'École royale militaire

Apetra 33,1 18,1 18,1 0,0 Apetra

Astrid 14,5 1,6 5,6 4,0 Astrid

Belgoprocess -0,5 0,0 -0,4 -0,4 Belgoprocess

SA Certi-fed 0,6 0,0 0,5 0,5 NV Certi-fed

ENABEL 0,0 0,0 -1,5 -1,5 ENABEL

Congrespaleis 0,0 2,1 0,3 -1,8 Palais des Congrès

Belgische Maatschappij voor Internationale 

Investeringen
0,0 0,6 0,3 -0,3 Société belge d'investissement international

Belgische Investeringsmaatschappij voor 

Ontwikkelingslanden
14,8 7,9 5,7 -2,2

Société belge d'investissement pour les pays en 

développement

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 97,8 89,8 59,8 -30,0 Société fédérale de participation et d'investissement

SA Zephir-Fin 0,0 0,0 -0,1 -0,1 NV Zephir-Fin

Consumentenombudsdienst 0,0 0,0 0,0 0,0 Service médiation consommateur

Ombudsdienst voor energie 0,2 0,0 -0,1 -0,1 Service médiation énergie

VZW Soc.Dienst Mobiliteit 0,0 0,0 ASBL Service social Mobilité

Dexia Holding -20,0 -14,0 -17,1 -3,1 Dexia Holding

SCIENSANO 0,0 0,0 -1,1 -1,1 SCIENSANO

Commission des provisions nucléaires 0,0 0,0 0,0 0,0 Commissie voor nucleaire voorzieningen

INFRABEL & SPV -1,7 0,0 -6,7 -6,7 INFRABEL & SPV

TUC RAIL 0,0 0,0 2,8 2,8 TUC RAIL

Nationale Kas voor Rampenschade 0,0 7,6 8,9 1,2 Caisse nationale des calamités

Andere Autres

Kamer van Volksvertegenwoordigers 0,0 0,0 0,0 0,0 Chambre des représentants

Senaat 0,0 0,0 0,0 0,0 Sénat

Saldo buiten financiële verrichtingen -53,6 -3,6 -145,9 -142,3 Solde hors opérations financières

Neutralisatie vakantiegeld 0,0 15,0 15,0 Neutralisation pécule de vacances

Onderbenutting - 99,5 100,0 0,5 Sous-utilisation 

ESR saldo -53,6 95,9 -30,9 -126,8 Solde SEC

Interestlasten 83,8 30,2 81,8 51,6 Charges d'intérêt

Primair ESR-saldo 30,3 126,0 50,9 -75,1 Solde primaire SEC
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Bijlage 2 – Niet-fiscale middelen voor overgangscorrecties – grote posten in kEUR (≥10 

miljoen EUR in 2019, of verschil ≥ 10 miljoen EUR) 

 

TitreChapitreParagrapheSEC1SEC2NO Libellé NL
2019 IB 2019

2019 Mon 

vs INI

01 12 0 16 11 01 Opbrengsten van de Regie van het Belgisch Staats- 29 500 29 500 0

01 13 0 36 90 02 Opbrengst heffing risico's zware ongevallen 10 689 10 873 184

01 13 0 36 90 08 Retributies verblijfsaanvraag 10 109 11 000 891

01 13 0 39 10 06 Subsidies vanuit EC voor AMIF en ISF 53 853 45 309 -8 544

01 14 1 16 12 02 Opbrengst van de kanselarij- en consulaatrechten 23 324 23 324 0

01 14 1 38 10 01 Terugbetalingen van toelagen toegekend in het 12 961 12 961 0

01 14 2 36 50 02 Netto-storting door de Nationale Loterij. 84 709 84 709 0

01 16 0 16 11 04 Ontvangsten aan 0-1-3-4-5 10 500 12 500 2 000

01 17 0 16 11 01 Opbrengst van de verkoop van produkten en van dien 13 106 10 846 -2 260

01 17 0 16 20 39 Terugbetalingen door de meergemeentepolitiezones 21 098 13 766 -7 332

01 18 1 08 20 03 Saldo postrekening KMB 203 692 203 692

01 18 1 16 13 01 Inningskosten terugbetaald door de Europese 514 849 514 849 0

01 18 1 26 20 03 Interesten van de portefeuille van de Deposito- en 57 781 61 961 4 180

01 18 1 28 20 01 Dividenden van de deelnemingen van de Staat in de 683 064 641 460 -41 604

01 18 1 28 20 04 Aandeel van de Staat in het resultaat van de 309 336 281 336 -28 000

01 18 1 28 20 05 Dividend aan de Staat verschuldigd op basis van 20 000 37 446 17 446

01 18 1 36 50 01 Monopolierente van de Nationale Loterij. 94 500 94 500 0

01 18 1 36 90 06 Bijdrage van de financiële instellingen aan het 435 024 428 641 -6 383

01 18 1 38 20 04 Premies met betrekking tot de toekenning van een 16 595 16 932 337

01 18 1 46 30 02 Tft saldo thesaurie rek KMB 200 000 0 -200 000

01 18 2 08 10 01 Ontvangsten ingevolge verjaring van schuldvorderin 21 877 21 877 0

01 18 2 11 11 01 Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioen 50 128 1 899 -48 229

01 18 2 12 11 10 Inning procedurekosten 0 44 350 44 350

01 18 2 12 11 11 Gerecupereerde gerechts- en vervolgingskosten inza 36 435 32 743 -3 692

01 18 2 12 11 12 Gerecupereerde gerechts- en vervolgingskosten inza 11 073 10 602 -471

01 18 2 16 20 03 Vergelding van de administratiekosten in verband 32 562 32 171 -391

01 18 2 26 10 01 Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 98 418 96 155 -2 263

01 18 2 26 10 04 Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven 8 802 24 562 15 760

01 18 2 37 70 02 Bijdrage van de energiesector. 137 000 150 000 13 000

01 18 2 38 50 03 Retributie veroordelingen 10 612 11 630 1 018

01 18 2 38 50 04 Schadevergoedingen en interesten (art 154 Programm 12 821 12 004 -817

01 18 2 38 50 05 Administratieve boeten wegens de niet-tijdige neer 11 614 14 093 2 479

01 18 3 16 12 03 Hyp. Retributies 237 022 223 400 -13 622

01 18 4 16 13 04 Inningskosten terugbetaald door de Europese 24 725 24 725 0

01 24 0 47 10 01 Storting Federale Pensioendienst (DIBISS) 36 878 36 878 0

01 25 0 36 90 03 Opbrengsten veiling van emissierechten 19 305 32 037 12 732

01 25 0 46 40 05 Storting door het FAVV vanuit de reserves fipronil 16 500 7 500 -9 000

01 32 0 36 90 01 Annuïteiten voor octrooien. 11 000 11 000 0

01 32 0 36 90 05 Bijdrage energiesector Doel 1 en 2 20 000 20 000 0

01 33 5 36 90 04 Concessie nummerplaten 18 015 15 384 -2 631

01 33 5 36 90 05 Rijbewijzen 16 400 16 200 -200

01 33 7 28 20 01 Winstaandeel te storten door Proximus 271 331 271 331 0

01 33 7 28 20 03 Winstaandeel te storten door bpost 63 224 49 711 -13 513

01 33 7 37 40 01 Kinderbijslag 65 077 64 873 -204

01 51 0 26 10 01 Intresten leningen financiële crisis 13 032 9 474 -3 558

02 13 0 84 17 06 EU Subsidies AMF ISF - Prefinanciering door de FOD -30 199 0 30 199

02 14 1 76 32 01 Opbrengst verkoop onroerende goederen buitenland 22 630 25 840 3 210

02 16 0 76 31 04 Verkoop - gebouwen binnenland overheidssector 17 800 7 100 -10 700

02 18 1 53 20 01 Terugbetaling van het saldo van het door de staat 0 54 700 54 700

02 18 1 88 15 01 Terugbetalingen van leningen toegestaan aan 16 755 16 755 0

02 18 1 97 00 01 Monetiseringen 0 33 500 33 500

02 18 2 58 20 01 Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen - 33 000 32 000 -1 000

02 18 2 58 20 03 Terugvordering van alimentatiegelden. 18 684 18 684 0

02 32 0 66 42 01 Storting aan de Schatkist van een gedeelte van de 15 000 28 388 13 388

02 32 0 77 30 01 Ontvangsten afkomstig uit de verkoop van de UMTS- 31 515 42 854 11 339

02 51 0 66 42 01 Res. Pal. EU : terugbet. teruggevorderde BTW 65 550 0 -65 550

02 51 0 86 20 01 Terugbetaling leningen financiële crisis 81 600 81 600 0

02 51 0 86 70 01 Wisselwinsten op de schuld in vreemde munt 353 110 125 343 -227 767

02 51 0 86 70 04 Inkomsten met betrekking tot derivaten. 304 897 312 191 7 294

02 51 0 89 13 01 Terugbetaling krediet door de NKR 15 000 15 000 0

02 51 0 89 20 01 Terugbet. renteloze leningen RSZ-Globaal beheer 62 133 62 133 0


