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WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE 

Analyse van het ontwerpbegrotingsplan van BELGIË 

bij 

ADVIES VAN DE COMMISSIE 

betreffende het ontwerpbegrotingsplan van BELGIË 

1. INLEIDING 
België heeft op 15 oktober 2014 zijn ontwerpbegrotingsplan voor 2015 voorgelegd 
overeenkomstig Verordening nr. 473/2013 van het " twopack " en dat ontwerpbegrotingsplan 
op 22 oktober 2014 geactualiseerd in het licht van recentelijk voor 2015 aangenomen 
begrotingsmaatregelen. België is aan het preventieve deel van het SGP onderworpen en dient 
voldoende vooruitgang in de richting van zijn middellangetermijndoelstelling (MTD) te 
waarborgen.  

Daar in 2013 (het jaar waarin België zijn buitensporig tekort corrigeerde) de schuldquote 
104,5% van het bbp bedroeg, waarmee de referentiewaarde van 60% van het bbp werd 
overschreden, wordt België gedurende de eerste drie jaar na de correctie van het buitensporig 
tekort eveneens onderworpen aan de overgangsregeling inzake de naleving van de 
schuldverminderingsbenchmark. In deze periode dient het land voldoende vooruitgang in de 
richting van naleving te boeken. 

In deel 2 van dit document worden de macro-economische prognoses besproken die aan het 
ontwerpbegrotingsplan ten grondslag liggen en wordt een beoordeling gegeven op grond van 
de prognoses van de Commissie. Het volgende deel bevat de recente en verwachte 
begrotingsontwikkelingen zoals weergegeven in het ontwerpbegrotingsplan, evenals een op 
de prognoses van de Commissie steunende analyse van de risico' s die deze ontwikkelingen in 
gevaar zouden kunnen brengen. Dit deel bevat met name ook een beoordeling van de 
maatregelen die het ontwerpbegrotingsplan ondersteunen. In deel 4 worden de recente en 
verwachte begrotingsontwikkelingen in 2014-2015 beoordeeld (waarbij eveneens rekening 
wordt gehouden met de risico ' s) in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit het 
stabiliteits- en groeipact. In deel 5 wordt de uitvoering geanalyseerd van de structurele 
hervormingsmaatregelen op begrotingsgebied waarmee gevolg wordt gegeven aan de jongste 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad op 8 juli 2014 gaf, onder andere wat het verkleinen 
van de belastingwig betreft. In deel 6 worden de voornaamste conclusies van dit document 
kort weergegeven.  

2. MACRO-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN DIE AAN HET 
ONTWERPBEGROTINGSPLAN TEN GRONDSLAG LIGGEN 

Het macro-economische scenario waarop het ontwerpbegrotingsplan (OBP) van België voor 
2015 steunt, gaat uit van een minder dynamisch herstel dan het meest recente 
stabiliteitsprogramma. In vergelijking met de najaarsprognoses 2014 van de Commissie lijkt 
het OBP-scenario voor 2015 toch nog optimistisch.  
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Na een bescheiden 0,3% in 2013, zou de groei van de economische activiteit in 2014 1,1% 
bedragen en in 2015 verder aantrekken tot 1,5%, volgens het OBP-scenario. De prognoses 
van de Commissie voor beide jaren zijn wat gematigder en voorspellen een toename van het 
bbp met 0,9%.  
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Tabel 1. Vergelijking van macro-economische ontwikkelingen en prognoses 

2013
COM SP OBP COM SP OBP COM

Reëel bbp (verandering in %) 0,3 1,4 1,1 0,9 1,8 1,5 0,9
Particuliere consumptie (verandering in %) 0,3 1,3 1,2 1,2 1,6 1,2 1,0
Bruto-investeringen in vaste activa (ver. in %) -2,2 1,3 3,3 3,6 3,1 1,7 0,9
Uitvoer van goederen en diensten (ver. in %) 2,9 3,0 2,3 3,0 4,1 3,2 2,9
Invoer van goederen en diensten (ver. In %) 1,8 2,7 2,0 2,9 3,9 2,9 2,8
Bijdragen tot de reële bbp-groei:
- Finale binnenlandse vraag -0,1 1,2 1,6 1,7 1,7 1,2 0,7
- Veranderingen in voorraden -0,5 0,0 -0,8 -0,8 0,0 0,0 0,0
- Netto-uitvoer 0,8 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2
Output gap1 -1,3 -1,2 -1,3 -1,1 -0,5 -0,8 -1,1
Werkgelegenheid (verandering in %) -0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,9 0,4
Werkloosheidscijfer (in %) 8,4 8,4 8,5 8,5 8,3 8,3 8,4
Arbeidsproductiviteit (verandering in %) 0,6 1,2 1,0 0,7 1,1 0,8 0,5
HICP inflatie (%) 1,2 0,9 0,6 0,6 1,3 1,3 0,9
Bbp-deflator (verandering in %) 1,5 1,4 0,9 0,8 1,6 1,4 0,6
Beloning van werknemers (per hoofd, 
verandering in %) 2,6 0,7 1,0 0,6 2,0 1,6 0,5
Vorderingsoverschot/-tekort t.o.v. het buitenland 
(in % van het bbp) -1,5 0,8 n.b. -0,1 1,4 n.b. -0,5

Bron :
Stabiliteitsprogramma 2014 (SP); Ontwerpbegrotingsplan 2015 (OBP); Najaarsprognoses 2014 van de diensten van 
de Commissie (COM), berekeningen van de diensten van de Commissie.

Noot:
1Als % van het potentiële bbp, waarbij de potentiële bbp-groei is herberekend door de diensten van de Commissie op 
basis van het programmascenario volgens de gezamenlijk overeengekomen methode.

2014 2015

 

Het aanzienlijke verschil tussen beide voorspellingen voor 2015 kan aan verschillende 
factoren worden toegeschreven. In de eerste plaats wordt in de najaarsprognoses van de 
Commissie uitgegaan van een krimp van de overheidsconsumptie met 0,3%, tegenover een 
groei met 0,7% in het macro-economische scenario. Dit laatste gaat aan de eigenlijke OBP-
exercitie vooraf en vertrekt van een hypothese waarin het beleid in 2015 ongewijzigd blijft, 
terwijl in de prognoses van de Commissie rekening is gehouden met de in het OBP 
uiteengezette maatregelen van de regering. Dit resulteert in een verschil in bbp-groei van 
ongeveer 0,2 pp. De zwakkere groei van de investeringen (1,7% in het OBP tegenover 0,9% 
in de prognoses van de Commissie) zorgt voor een overeenkomstig verschil in het totale 
groeicijfer. Op het vlak van de particuliere consumptie is het verschil minder uitgesproken 
(1,2% in het OBP tegenover 1,0% bij de Commissie) en grotendeels te verklaren met 
begrotingsmaatregelen die in de ontwerpbegroting zijn opgenomen en onlangs aangekondigde 
loonmaatregelen, die vanzelfsprekend onbekend waren toen het macro-economische scenario 
werd opgesteld. Tot slot is er een licht verschil wat betreft de groeibijdrage van de netto-
uitvoer (0,3 pp. in het OBP tegenover 0,2 pp. bij de Commissie).  
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Het verschillende groeiprofiel weerspiegelt zich in andere vooruitzichten wat de arbeidsmarkt 
betreft. Doordat in het OBP-scenario nog geen rekening is gehouden met de aanwervings- en 
vervangingsmaatregelen voor het personeel in overheidsdienst van de verschillende 
bestuursniveaus, wordt uitgegaan van een toename van de totale werkgelegenheid met 0,9% 
in 2015, tegenover 0,4% in de prognoses van de Commissie. Dit resulteert in een ietwat 
tragere daling van de werkloosheid, die met 8,4% in de buurt zou blijven van het peil van 
2014 (8,5%). Het verschil tussen het OBP-scenario en de prognoses van de Commissie op het 
vlak van de prijsdruk is consistent met de verschillende beoordeling van de reële economie.  

De verschillen tussen beide voorspellingen wat betreft de groeiparameters voor 2015 zijn alles 
bijeengenomen grotendeels te verklaren aan de hand van het verschil in tijdstip waarop zij 
zijn gemaakt ten opzichte van het OBP 2015. Dat neemt echter niet weg dat het verschil 
substantieel is, waardoor men bedenkingen kan hebben bij de degelijkheid van de OBP-
doelstellingen. Hiermee wordt ook onderstreept dat een volledige verdiscontering van 
tweederonde-effecten bij de opstelling van de begroting een meerwaarde kan leveren. 

Kader 1: De macro-economische prognose die aan de begroting van België ten grondslag 
ligt  
De aan het ontwerpbegrotingsplan ten grondslag liggende macro-economische prognose is in 
september 2014 verstrekt door het Instituut voor de nationale rekeningen, dat de federale 
regering en de gewesten en gemeenschappen voorziet van een gemeenschappelijke prognose 
die als vertrekpunt dient voor hun begrotingsvooruitzichten. De opstelling van die macro-
economische prognose is bij wet opgedragen aan het Federaal Planbureau (FPB). 

Het FPB is een formeel aan de regering toegevoegde, gereputeerde instelling die zichzelf als 
onafhankelijk orgaan opstelt. Volgens de wet van 21 december 1994 waarbij het FPB in zijn 
huidige vorm is opgericht, staat de instelling onder het gezamenlijk gezag van de Eerste 
minister en de minister van Economische Zaken, en krijgt het Bureau de richtlijnen voor zijn 
werkzaamheden van de Ministerraad, en kan het tevens op verzoek van de Wetgevende 
Kamers, de Centrale Raad voor het bedrijfsleven of de Nationale Arbeidsraad, overgaan tot 
elke andere vorm van evaluatie van het economisch, sociaal en ecologisch beleid bepaald 
door de federale overheid1.  

3. RECENTE EN GEPLANDE BEGROTINGSONTWIKKELINGEN 

3.1. De ontwikkeling van het tekort 
Het ontwerpbegrotingsplan voorspelt een tekort van 2,9% van het bbp in 2014, aanzienlijk 
boven de doelstelling van 2,1% van het stabiliteitsprogramma2. Dat komt in de eerste plaats 
doordat herzieningen van statistische gegevens sinds de indiening van het programma (met 
inbegrip van de overschakeling op de nieuwe rekeningstandaard ESR 2010) leidden tot een 
opwaartse herziening van het uiteindelijke tekort in 2013 met 0,3 pp. van het bbp, wat ook 
van invloed is op de begrotingsprognoses voor de daaropvolgende jaren. Ten tweede is de 

                                                            
1 Wet houdende sociale en diverse bepalingen, 21 december 1994, TITEL VIII - hervorming van het apparaat 
voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de federale regering, HOOFDSTUK IV. - Het Federaal 
Planbureau, Art. 124-131. 
2 De in het OBP en de prognoses van de Commissie opgenomen ratio's van de ontvangsten en de uitgaven in 
verhouding tot het bbp zijn niet direct vergelijkbaar met de cijfers in het stabiliteitsprogramma omdat de 
overschakeling op ESR 2010 die sinds het jongste stabiliteitsprogramma heeft plaatsgevonden en andere 
statistische herindelingen een invloed hebben gehad op de rekeningen van de centrale overheid en op het bbp-
peil. 
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groeiprognose voor 2014 naar beneden herzien. En tot slot wordt de verbetering van het 
structureel saldo3 met 0,2 pp. neerwaarts bijgesteld tot 0,3% van het bbp. In dit verband drukt, 
naast de zwakke bbp-groei, ook de neerwaartse herziening van de inflatie de fiscale 
ontvangsten. Volgens de najaarsprognoses van de Commissie zal het tekort zelfs nog iets 
hoger uitvallen en 3,0% van het bbp bedragen, voornamelijk wegens de slechtere macro-
economische vooruitzichten in vergelijking met het OBP. 

Daar waar het (indicatieve) traject4 van het stabiliteitsprogramma 2014 mikte op een nominaal 
tekort van 1,4% van het bbp in 2015, is dat in het OBP 2,1%. Verklaringen voor deze 
opwaartse herziening zijn de slechter dan eerder verwachte economische vooruitzichten en de 
recente statistische herzieningen. De (herberekende) structurele verbetering in het OBP voor 
2015 is vergelijkbaar met de inspanning die in het meest recente stabiliteitsprogramma in het 
vooruitzicht werd gesteld. De in het OBP voorgestelde begrotingsaanpassing zit voornamelijk 
aan de uitgavenzijde, en met name in de sociale uitkeringen, de subsidies en de rente-
uitgaven. 

In de najaarsprognoses 2014 van de Commissie wordt een veel hoger nominaal tekort in 2015 
voorspeld dan in het OBP. Dit komt tot op zekere hoogte doordat in de prognose van de 
Commissie wordt uitgegaan van een lagere bbp-groei, die ongeveer 0,4 pp./bbp van het 
verschil in de voorspellingen verklaart. Ten tweede is er het lichtjes nadelige basiseffect van 
0,1 pp./bbp afkomstig van de ongunstigere beoordeling van het begrotingsresultaat in 2014 
volgens de prognose van de Commissie. Ten slotte wordt ook het effect van nieuwe 
maatregelen (0,2 pp./bbp) verschillend beoordeeld, aangezien de Commissie voor haar 
prognoses ervan enkel rekening heeft gehouden met de maatregelen die op de sluitingsdatum 
bekend en voldoende uitgewerkt waren. In het bijzonder is vooralsnog onduidelijk hoe het in 
het ontwerpbegrotingsplan vermelde begrotingseffect van sommige maatregelen zal worden 
gerealiseerd. 

Ook wat de ontwikkeling van het structureel saldo betreft, zijn de prognoses van de 
Commissie pessimistischer dan het OBP. Dat is met name het gevolg van de verschillende 
beoordelingen van de impact van nieuwe maatregelen (zie hiervoor) en van het bedrag van 
eenmalige maatregelen (zie punt 3.3). 

Tevens bevat het OBP een geactualiseerd begrotingstraject tot 2018, waarbij het bereiken van 
een structureel begrotingsevenwicht wordt verschoven van 2016 naar 2018. Het herziene 
traject zal in het voorjaar worden beoordeeld in het kader van het stabiliteitsprogramma 2015. 

                                                            
3 Conjunctuurgezuiverd saldo, ongerekend eenmalige en tijdelijke maatregelen, dat door de Commissie op basis 
van de in het ontwerpbegrotingsplan vervatte informatie is herberekend volgens de gezamenlijk 
overeengekomen methode. 
4 In verband met het einde van de kabinetsperiode en de nationale en regionale verkiezingen van eind mei 2014 
werd het begrotingstraject in het stabiliteitsprogramma 2014, dat gebaseerd was op de aanbevelingen van de 
Hoge Raad van Financiën, in het programma als indicatief aangemerkt. 
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Tabel 2. Samenstelling van de begrotingsaanpassing 

(in % van het bbp) 2013
Veranderin

g: 2013-
2015

COM SP OBP COM SP OBP COM OBP
Ontvangsten 51,5 51,1 51,3 50,9 51,3 50,9 50,7 -0,6
waarvan:
- Belastingen op productie en 
invoer 12,9 12,9 13,0 13,0 12,8 12,9 13,0 0,0
- Belastingen op inkomen, 
vermogen, enz. 16,7 17,2 16,9 16,3 17,7 17,0 16,4 0,3
- Vermogensheffingen 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 -0,1
- Sociale premies 16,6 16,8 16,5 16,5 16,8 16,2 16,5 -0,4
- Overige (restpost) 4,3 3,1 3,9 3,9 3,1 3,9 3,8 -0,4
Uitgaven 54,4 53,3 54,1 53,8 52,8 53,0 53,4 -1,4
waarvan:
- Primaire uitgaven 51,2 50,2 51,1 50,7 49,8 50,2 50,5 -1,1

waarvan:
Beloning van werknemers 12,5 n.b. 12,3 12,3 n.b. 12,2 12,1 -0,3

Intermediair verbruik 4,0 n.b. 3,9 3,9 n.b. 3,7 3,7 -0,2

Sociale uitkeringen 25,2 26,3 25,3 25,5 26,1 25,0 25,8 -0,1
Subsidies 2,9 2,3 3,0 2,9 2,4 2,8 2,9 -0,2
Bruto-investeringen in vaste 
activa 2,2 1,5 2,1 2,1 1,6 2,1 2,2 0,0
Overige (restpost) 4,6 n.b. 4,5 4,0 n.b. 4,4 3,8 -0,2

- Rente-uitgaven 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,9 -0,3
Overheidssaldo -2,9 -2,1 -2,9 -3,0 -1,4 -2,1 -2,8 0,8
Primair saldo 0,3 1,0 0,2 0,1 1,6 0,7 0,1 0,5
Eenmalige en andere tijdelijke 0,6 0,3 0,2 0,4 0,0 0,0 0,2 -0,5
Overheidssaldo excl. eenmalige 
maatr. -3,5 -2,4 -3,1 -3,3 -1,4 -2,2 -2,9 1,3
Output gap1 -1,3 -1,2 -1,3 -1,1 -0,5 -0,8 -1,1 0,7
Conjunctuurgezuiverd saldo1 -2,1 -1,4 -2,1 -2,3 -1,1 -1,6 -2,1 0,4
Structureel saldo2 -2,7 -1,7 -2,3 -2,6 -1,1 -1,7 -2,2 0,9
Structureel primair saldo2 0,5 1,4 0,7 0,4 1,9 1,2 0,6 0,6

Noten:

2014 2015

1Output gap (in % van het potentiële bbp) en conjunctuurgezuiverd saldo volgens het programma zoals herberekend door de Commissiediensten 
op basis van het programmascenario volgens de gezamenlijk overeengekomen methode.
2Structureel (primair) saldo = conjunctuurgezuiverd (primair) saldo excl. eenmalige en andere tijdelijke maatregelen.

Bron :
Stabiliteitsprogramma 2014 (SP); Ontwerpbegrotingsplan 2015 (OBP); Najaarsprognoses 2014 van de diensten van de Commissie (COM); 
Berekeningen van de diensten van de Commissie  

3.2. Schuldontwikkelingen 
Als gevolg van statistische herindelingen is de Belgische overheidsschuld met bijna 7 pp. van 
het bbp opwaarts herzien sinds de indiening van het stabiliteitsprogramma 2014. Dit is ten 
dele geneutraliseerd door een toename van het bbp als gevolg van de overschakeling op ESR 
2010, waardoor de globale stijging van de schuldquote voor 2013 is beperkt tot 3 pp. van het 
bbp. Het stabiliteitsprogramma rekende met een stabilisatie van de schuldquote in 2014 en 
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een aanzienlijke vermindering in 2015. Als gevolg van het kleiner dan verwachte primair 
overschot en de lagere nominale bbp-groei voorspelt het OBP een nieuwe stijging van de 
schuldquote in 2014 en een beperkte vermindering in 2015. Volgens de prognoses van de 
Commissie zou de quote in 2015 blijven stijgen, tot boven 107% van het bbp. 
Niettegenstaande de rente-uitgaven historisch laag zijn, zorgt de zeer zwakke nominale bbp-
groei toch voor een sterk sneeuwbaleffect. Stock-flow adjustments hebben een bescheiden 
netto-effect op de brutoschuldniveaus over de voorspellingshorizon. 

Tabel 3. Schuldontwikkelingen 

(in % van het bbp)
SP OBP COM SP OBP COM

Brutoschuldquote1 104,5 101,2 105,6 105,8 99,4 105,1 107,3
Veranderingen in de quote 0,6 -0,3 1,1 1,3 -1,8 -0,5 1,5
Bijdragen 2 :

1. Primair saldo -0,3 -1,0 -0,2 -0,1 -1,6 -0,7 -0,1
2. Sneeuwbaleffect 1,3 0,3 1,0 1,3 -0,4 -0,1 1,4

waarvan:
Rente-uitgaven 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,9
Groei-effect -0,3 -1,4 -1,1 -0,9 -1,8 -1,5 -0,9
Inflatie-effect -1,6 -1,5 -0,9 -0,8 -1,6 -1,4 -0,6

3. Stock-flow adjustment -0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2
waarvan:
Verschil 
kasbasis/transactiebasis n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Geacc. financiële activa n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

waarvan privatisering n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
Waarderings- en andere 
resteffecten n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.

Stabiliteitsprogramma 2014 (SP); Ontwerpbegrotingsplan 2015 (OBP); Najaarsprognoses 2014 van de diensten van de 
Commissie (COM); berekeningen van de diensten van de Commissie.

Bron :

2 Het sneeuwbaleffect geeft het effect weer van de rentelasten op de totale overheidsschuld en van de reële bbp-groei en de 
inflatie op de schuldquote (via de noemer). De stock-flow adjustment omvat verschillen tussen de berekening op kasbasis 
en op transactiebasis, de accumulatie van de financiële activa en de waarderings- en andere resteffecten. 

Noten:

2013 2014 2015

1 Aan het einde van de periode

 

3.3. Maatregelen die het ontwerpbegrotingsplan ondersteunen 
De focus van de consolidatiemaatregelen in het ontwerpbegrotingsplan ligt op snoeien in de 
uitgaven, met een totale nominale impact van 1,4% van het bbp. De maatregelen omvatten 
lineaire besparingen op personeel, werkingskosten en investeringen van de federale overheid 
(0,1% van het bbp), besparingen in de ontwikkelingssamenwerking en de defensie-uitgaven 
(samen 0,1% van het bbp) en een verlaging van de subsidies voor de nationale 
spoorwegmaatschappij (0,05%). In de sociale zekerheid is het plafond voor de reële 
uitgavengroei in de gezondheidszorg naar beneden bijgesteld (0,2% van het bbp) en zijn de 
voorwaarden verscherpt voor sommige sociale uitkeringen (0,1% van het bbp). Daarnaast 
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kondigen ook de gewesten en gemeenschappen een reeks uitgavenbeperkingen aan met een 
impact van 0,3% van het bbp. 

Tot slot zijn er twee andere voorgenomen maatregelen die de totale uitgaven doen dalen, maar 
waarvan het effect op het begrotingssaldo naar verluidt aan de ontvangstenzijde wordt 
uitgevlakt. Ten eerste is er de tijdelijke opschorting van de automatische indexaanpassing van 
de ambtenarensalarissen en de sociale uitkeringen (de zogeheten "indexsprong"); waarvan een 
besparing van 0,25% van het bbp voor de uitgaven van de federale overheid wordt verwacht. 
Het positieve begrotingseffect zou echter volledig worden geneutraliseerd door een daling van 
de federale fiscale ontvangsten, met name omdat ook de lonen in de privésector niet zullen 
worden geïndexeerd. De gevolgen voor de uitgaven en ontvangsten van de andere 
bestuursniveaus (gewesten, gemeenschappen en lokale besturen) worden in het OBP niet 
gespecificeerd. Ten tweede is de federale regering voornemens de semi-automatische 
welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen op begrotingsneutrale wijze om te vormen 
(0,1% van het bbp) tot een belastingkrediet. Het zal afhangen van de exacte invulling van de 
maatregel – waarover momenteel onduidelijkheid heerst – of deze de uitgaven- en 
ontvangstenratio's effectief zal drukken. 

Tabel 4. De belangrijkste discretionaire maatregelen als vermeld in het OBP 

A. Discretionaire maatregelen van de overheid – ontvangstenzijde 

Onderdelen

2014 2015 2016
Belastingen op productie en n.b. 0,1 n.b.
Belastingen op inkomen, 
vermogen, enz.

n.b. -0,2 n.b.

Vermogensheffingen n.b. 0,1 n.b.
Sociale premies n.b. -0,1 n.b.
Inkomen uit vermogen n.b. 0,0 n.b.
Overige n.b. 0,1 n.b.
Totaal n.b. 0,0 n.b.

Begrotingseffect (in % van het bbp) (zoals 
opgegeven door de autoriteiten)

Het begrotingseffect is het totale effect van de in het obp (dat wil zeggen door de 
nationale autoriteiten) opgegeven maatregelen. Een plusteken houdt in dat de 
ontvangsten als gevolg van de betreffende maatregel zullen stijgen.

Noot: 

Bron:  Ontwerpbegrotingsplan 2015  
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B. Discretionaire maatregelen van de overheid – uitgavenzijde 

Onderdelen

2014 2015 2016
Beloning van werknemers n.b. -0,2 n.b.
Intermediair verbruik n.b. -0,2 n.b.
Sociale uitkeringen n.b. -0,7 n.b.
Rente-uitgaven n.b. -0,1 n.b.
Subsidies n.b. 0,0 n.b.
Bruto-investeringen in vaste 
activa

n.b. -0,3 n.b.

Kapitaaloverdrachten n.b. 0,0 n.b.
Overige n.b. 0,0 n.b.
Totaal n.b. -1,4 n.b.

Bron : Ontwerpbegrotingsplan 2015

Het begrotingseffect is het totale effect van de in het obp (dat wil zeggen door de 
nationale autoriteiten) opgegeven maatregelen. Een plusteken houdt in dat de 
uitgaven als gevolg van de betreffende maatregel zullen stijgen.

Begrotingseffect (in % van het bbp) (zoals 
opgegeven door de autoriteiten)

Noot: 

 

Het totale effect van nieuwe maatregelen op de ontvangsten is volgens het plan neutraal 
(wanneer rekening wordt gehouden met beide bovenvermelde begrotingsneutrale 
maatregelen, die een impact van -0,25% van het bbp op de ontvangsten zouden hebben). 
Belastingverhogingen (goed voor +0,3% van het bbp) omvatten een vervroegde belasting van 
het pensioensparen, de onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting, 
een verhoging van de accijnzen en een verhoging van de beurstaks en de jaarlijkse bijdrage 
van banken. Bovendien is een door de vorige regering aangekondigde vermindering van de 
socialezekerheidsbijdragen in 2015 uitgesteld tot 2016 (+0,1% van het bbp). Anderzijds 
vermeldt het OBP een aantal verlagingen in de personenbelasting (-0,15% van het bbp) bij 
wijze van koopkrachtcompensatie voor de nadelige gevolgen van de indexsprong. 

De meeste maatregelen waren voldoende specifiek om in de prognoses van de Commissie 
verwerkt te worden. Sommige aangekondigde maatregelen zijn eigenlijk geactualiseerde 
ramingen (bv. toename van de dividendopbrengsten, tweederonde-effecten van 
concurrentiekrachtmaatregelen), terwijl het voor andere vooralsnog onduidelijk is hoe het 
beoogde effect zal worden bereikt (bv. het effect van de strengere voorwaarden voor sommige 
sociale uitkeringen, sommige fraudebestrijdingsmaatregelen, de hervorming van de belasting 
op de liquidatieboni en de afschaffing van een bijzondere boete om fraude tegen te gaan). Op 
te merken is dat sommige voor de federale begroting gunstige maatregelen, ongunstig kunnen 
uitpakken voor andere entiteiten (zoals de versmalling van de federale grondslag van de 
personenbelasting waarop de gewesten en de lokale besturen hun aanslag baseren; de 
onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting kan de 
dividendinkomsten van de lokale besturen aantasten). Tot slot is de vervroegde belasting van 
de bestaande stock pensioenspaargeld in de komende vijf jaar (voorziene jaarlijkse opbrengst: 
0,07% van het bbp) niet meer dan een verschuiving in de tijd van ontvangsten die zodoende te 
beschouwen is als een eenmalige maatregel die het structureel begrotingssaldo niet verbetert. 
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Sommige nieuwe maatregelen zijn gericht op een verlichting van de zeer hoge fiscale druk op 
arbeid, terwijl belastingverhogingen worden geconcentreerd op vermogen en consumptie. De 
tax shift die arbeid ten goede moet komen, blijft in zijn totaliteit echter beperkt en het 
potentieel om de belastingdruk te verleggen naar consumptie en pollutie blijft grotendeels 
onbenut (zie ook kader 3). 

4. NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN HET STABILITEITS- EN GROEIPACT 

Vak 2 Aanbevelingen van de Raad gericht aan België 
Op 8 juli 2014 richtte de Raad aanbevelingen aan België in het kader van het Europees 
semester. In het bijzonder gaf de Raad België de aanbeveling op het vlak van de 
overheidsfinanciën de begrotingsmaatregelen voor 2014 te versterken in het licht van de 
opdoemende kloof van 0,5 % van het bbp op basis van de voorjaarsprognoses 2014 van de 
diensten van de Commissie, hetgeen duidt op het risico van een significante afwijking van de 
vereisten van het stabiliteits- en groeipact. In 2015 de begrotingsstrategie die de vereiste 
aanpassing van 0,6% van het bbp in de richting van de middellangetermijndoelstelling moet 
waarborgen, waarmee ook aan de schuldregel zou worden voldaan, aanzienlijk te versterken. 
Daarna, totdat de middellangetermijndoelstelling is verwezenlijkt, de voorgenomen jaarlijkse 
structurele aanpassing in de richting van de middellangetermijndoelstelling voort te zetten, 
overeenkomstig het vereiste van een jaarlijkse structurele aanpassing van ten minste 0,5% van 
het bbp, en een grotere aanpassing te realiseren als de economische omstandigheden 
meezitten of zulks nodig is om aan de schuldregel te voldoen, teneinde de hoge schuldquote 
van de overheid op een duurzaam neerwaarts traject te brengen. Te zorgen voor een 
evenwichtige bijdrage van alle bestuursniveaus aan het nakomen van de begrotingsregels, met 
inbegrip van de regel inzake structureel begrotingsevenwicht, door middel van een bindend 
instrument waarvan een uitdrukkelijke uitsplitsing van de doelstellingen in een 
planningperspectief op middellange termijn deel uitmaakt. 

De Raad beval België tevens aan het belastingsysteem in zijn geheel evenwichtiger en 
billijker te maken en in te zetten op een grootschalige fiscale hervorming die gericht is op het 
verlichten van de belastingdruk op arbeid, het vereenvoudigen van het systeem als geheel, het 
efficiënter maken van de btw, het verruimen van de belastinggrondslagen, het verminderen 
van het aantal aftrekmogelijkheden, het dichten van achterpoortjes en het laten uitdoven van 
subsidies met schadelijke milieugevolgen. 

België kreeg eveneens de aanbeveling de toekomstige stijging van de overheidsuitgaven in 
verband met de vergrijzing, met name voor pensioenen en langdurige zorg, te beheersen door 
meer inspanningen te leveren om de kloof tussen de werkelijke en de wettelijke 
pensioenleeftijd te verkleinen, de mogelijkheden om vroeger met pensioen te gaan vervroegd 
af te bouwen, actief ouder worden te bevorderen, de wettelijke pensioenleeftijd en de duur 
van de loopbaan aan te passen aan de ontwikkeling van de levensverwachting, en de 
langdurige zorg kostenefficiënter te maken. 

4.1. Naleving van het schuldcriterium 
Na de correctie van zijn buitensporig tekort in 2013 zit België in een overgangsperiode van 
drie jaar om aan de schuldverminderingsbenchmark te voldoen. Het OBP bevat onvoldoende 
informatie om de naleving van de overgangsregeling voor de schuldbenchmark te beoordelen. 
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Op basis van de najaarsprognoses 2014 van de Commissie komt de afwijking van de 
minimale lineaire structurele aanpassing (MLSA) zowel in 2014 als in 2015 boven de 
toegestane afwijking uit. Er zij opgemerkt dat de vereiste MLSA sinds de voorjaarsprognoses 
2014 en de beoordeling van het stabiliteitsprogramma substantieel opwaarts is herzien, van 
0,3% van het bbp naar 0,8% van het bbp in 2014 en van 0,5% van het bbp naar 1,1% van het 
bbp in 2015. De verhoging van de MLSA is hoofdzakelijk te wijten aan de herziening naar 
beneden van de voorspellingen van de nominale bbp-groei en de opwaartse herziening van het 
uiteindelijke tekort voor 2013. Beide factoren verhogen de druk op de structurele inspanning 
die nodig is om de schuldquote op het einde van de overgangsperiode op een voldoende 
neerwaarts traject te brengen. 

Op 12 november 2014 stelde de federale regering haar ontwerpbegrotingswet 2015 in het 
Parlement voor. Op grond van het daarin vervatte economische scenario voor de middellange 
termijn zou een kleinere MLSA nodig zijn, met name dankzij de hogere voorspelde nominale 
groei. Volgens een preliminaire analyse van de begrotingsdoelstellingen van de ontwerpwet 
(op het oog) zouden deze in 2015 in overeenstemming zijn met de overgangsregeling voor de 
schuldregel. 

Tabel 6. Naleving van het schuldcriterium* 

OBP COM SP OBP COM

n.r. n.r. n.r. n.r. n.r.

0,3 0,1 0,6 0,7 0,4

n.b. 0,8 n.b. n.b. 1,1
Noten:

2014 2015

Kloof t.o.v. schuldbenchmark 1,2

3 Alleen van toepassing gedurende de overgangsperiode van drie jaar vanaf de correctie van het buitensporige tekort voor 
BTP's die in november 2011 liepen.

4 Geeft de resterende jaarlijkse structurele aanpassing aan die - indien in acht genomen - waarborgt dat de lidstaat aan het 
einde van de overgangsperiode zal voldoen aan de schuldreductiebenchmark, uitgaande van de veronderstelling dat de 
COM- begrotingsvoorspellingen voor de voorafgaande jaren worden gehaald.

Bron :
Stabiliteitsprogramma 2014 (SP); Ontwerpbegrotingsplan 2015 (OBP); Najaarsprognoses 2014 van de diensten van de 
Commissie; berekeningen van de diensten van de Commissie

Structurele aanpassing 3

Vereiste aanpassing 4

1 Niet relevant gedurende BTP's die liepen in november 2011 en in de drie jaren na de correctie van het buitensporige tekort.

2 Geeft het verschil aan tussen de schuldquote en de schuldbenchmark. Als dit cijfer positief is, voldoet de geraamde bruto 
schuldquote niet aan de schuldreductiebenchmark.

Te vergelijken met:

 
* De voorgestelde maatregelen om het schuldcriterium na te leven kunnen op basis van het OBP alleen ex-ante 
worden beoordeeld voor de betrokken lidstaten die in hun OBP uitgebreide gegevensreeksen verstrekken op 
vrijwillige basis, zoals overeengekomen op de EFC-A van 22 september. 

4.2. Aanpassing in de richting van de MTD 
Voor 2014 is de in het OBP aangegeven ontwikkeling van het (herberekende) structurele 
saldo ontoereikend om de vereiste aanpassing van 0,5% van het bbp te verwezenlijken, maar 
het verschil wordt als niet significant beoordeeld. De in de najaarsprognoses 2014 van de 
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Commissie voorspelde afwijking is groter, maar nog steeds niet significant. Volgens de in het 
ontwerpbegrotingsplan verstrekte informatie zal het groeitempo van de overheidsuitgaven, 
ongerekend discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde, in 2014 naar verwachting 
bijdragen aan de vereiste jaarlijkse structurele aanpassing van 0,5% van het bbp in de richting 
van de MTD. Dit komt omdat het groeipercentage van de netto-uitgaven onder 0,17% en 
daarmee onder de toepasselijke uitgavenbenchmark voor 2014 ligt. Deze beoordeling wordt 
bevestigd door de najaarsprognoses 2014 van de Commissie voor 2014. Dat de twee 
indicatoren uiteenlopende signalen uitzenden, zowel volgens het OBP als de prognoses van de 
Commissie, heeft voor een stuk te maken met aanzienlijke tegenvallers aan de 
ontvangstenzijde vergeleken met de standaardelasticiteiten, wat een negatieve impact van 
0,7% van het bbp op het structurele saldo heeft (0,8% van het bbp volgens het OBP), terwijl 
de impact op de uitgavenbenchmark nihil is. Anderzijds kan het aan de uitgavenbenchmark 
ten grondslag liggende referentiegroeipercentage gezien de huidige, lagere, ramingen van het 
potentiële groeipercentage tot te dynamische ontwikkelingen van de uitgaven leiden. 

De ingeplande bijsturing van het (herberekende) structureel saldo in 2015 is adequaat. 
Volgens de prognoses van de Commissie voldoet de structurele verbetering in 2015 
momenteel niet aan de vereiste inspanning van 0,6% van het bbp, maar blijft het verschil 
onder de drempel van significante afwijking. Het verschil tussen het OBP en de prognoses 
van de Commissie is te verklaren door een verschillende beoordeling van de impact van 
maatregelen en van de omvang van eenmalige maatregelen. 

Afgaande op de in het ontwerpbegrotingsplan verstrekte informatie is de verwachting dat het 
groeitempo van de overheidsuitgaven in 2015, ongerekend discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde, geen garantie biedt dat de vereiste jaarlijkse structurele aanpassing van 
0,6% van het bbp in de richting van de MTD wordt gerealiseerd. Dit komt omdat het 
groeipercentage van de uitgaven (ongerekend discretionaire maatregelen aan de 
ontvangstenzijde) iets meer dan -0,03 % bedraagt, en daarmee onder de toepasselijke 
uitgavenbenchmark voor 2015 ligt. De afwijking ten opzichte van de ontwikkeling van het 
structurele saldo valt te verklaren doordat volgens de plannen de eenmalige ontvangsten in 
2015 dalen, wat een nadelige invloed heeft op de uitgavenbenchmark5 maar neutraal is wat 
het structurele saldo betreft.   

De prognoses van de Commissie geven ook een stijging van de uitgaven, ongerekend 
discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde, te zien die boven het referentiepercentage 
uitkomt. De afwijking heeft in deze projectie een nadelig effect van 0,2% van het bbp op het 
structurele saldo van 2015. Dit is consistent met de beoordeling van het structurele saldo, die 
eveneens een manco van 0,2 pp. van het bbp ten opzichte van de vereiste inspanning van 
0,6% van het bbp te zien geeft. 

Zelfs al worden de afwijkingen wat betreft het structurele saldo als niet significant beoordeeld 
in elk van de jaren 2014 en 2015 afzonderlijk genomen, bestaat het risico dat het voorziene 
verschil in 2014 en 2015 tezamen genomen leidt tot een significante afwijking voor 2014 en 
2015. De gemiddelde afwijking van de vereiste inspanning wordt geraamd op -0,3 pp. van het 
bbp, ofwel iets boven de significantiedrempel voor de tweejarige beoordeling, die 0,25 pp. 
gemiddeld bedraagt. Anderzijds wordt volledig voldaan aan de uitgavenbenchmark voor 2014 
en 2015. Ter duiding van de uiteenlopende signalen die de ontoereikende verbetering van het 
structurele saldo en de gemakkelijke naleving van de uitgavenbenchmark uitzenden, kan 
worden volstaan met de verklaring voor het jaar 2014 alleen, het jaar waarin de grootste 
                                                            
5 Met name omdat uitgavenverhogingen waartegenover discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde 
(inclusief eenmalige) staan, worden uitgevlakt. 
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afwijking wordt verwacht. Ten eerste is het potentiële bbp-groeicijfer in 2014 en 2015 dat als 
benchmark wordt gebruikt voor de berekening van het structurele saldo substantieel kleiner 
dan het referentiepercentage gebruikt bij de berekening van de uitgavenbenchmark. Ten 
tweede, zoals zowel in het OBP als in de prognoses van de Commissie wordt opgemerkt, 
wordt het structurele saldo in 2014 beïnvloed door aanzienlijke tegenvallers aan de 
ontvangstenzijde in dat jaar, en de verwachting is niet dat die door meevallers in 2015 worden 
goedgemaakt.  

Op basis van een algehele evaluatie van de begrotingsplannen van de lidstaat, waarbij het 
structurele saldo als ijkpunt is genomen en onder meer een analyse is verricht van de 
uitgaven, ongerekend discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde, is in 2014-2015 een 
zekere afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de MTD te verwachten.  
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Tabel 7. Aanpassing in de richting van de MTD 
(% van GDP) 2013

Middellangetermijndoelstelling (MTD) 0,8
Structureel saldo2 (COM) -2,7

Structureel saldo op basis van bevriezing (COM) -2,3

Positie t.o.v. de MTD3 Niet op MTD
2013

COM OBP COM OBP COM

Vereiste aanpassing4

Verandering in structureel saldo5 0,3 0,1 0,7 0,4

Eenjaarsafwijking van de vereiste aanpassing 
met inaanmerkingneming relevante factoren 6 -0,2 -0,4 0,1 -0,2

Tweejaarsmutatie in structureel saldo5 0,5 0,2
Gem. tweejaarsafwijking van de vereiste 
aanpassing met inaanmerkingneming 
relevante factoren 6

-0,1 -0,3

Toepasselijk referentiepercentage7

Eenjaarsafwijking 8 0,6 0,5 -0,1 -0,2

Tweejaarsafwijking 8 0,3 0,1

Conclusie over één jaar Algehele 
beoordeling

Algehele 
beoordeling

Algehele 
beoordeling

Algehele 
beoordeling

Conclusie over twee jaar
Algehele 

beoordeling
Algehele 

beoordeling

Bronnen :

-2,6 -2,2

-2,3

0,8

2015

Niet op MTD Niet op MTD

0,0

0,5

0,2

Initiële positie1

n.b.
 in BTP in 2013 n.b. in BTP in 2013

n.b. in BTP in 2013

0,8

Conclusie

0,6

2014

2014 2015

-

n.b.
in BTP in 2013

n.b.
in BTP in 2013

n.b. 
in BTP in 2013

(% van het bbp)

Pijler structureel saldo

Pijler uitgavenbenchmark

6  Het verschil tussen de mutatie van het structureel saldo en de vereiste aanpassing, gecorrigeerd voor de clausules, de mogelijke marge met 
de MTD en de toegestane afwijking bij landen die de MTD hebben overtroffen. 
7  Middellangetermijnreferentiepercentage van de potentiële bbp-groei. Het (standaard)referentiepercentage geldt vanaf jaar t+1 indien het 
land zijn MTD in jaar t heeft bereikt. Een lager percentage geldt indien het land werkt aan de aanpassing in de richting van zijn MTD, ook in 
jaar t. De vanaf 2014 geldende referentiepercentages zijn in 2013 geactualiseerd. 
8 Afwijking van het groeipercentage van de overheidsuitgaven, ongerekend discretionaire ontvangstenmaatregelen en 
ontvangstenverhogingen die bij wet zijn geregeld, van het toepasselijke referentiepercentage in termen van het effect op het structurele 
saldo. Het voor de uitgavenbenchmark gebruikte uitgavenaggregaat is berekend op basis van de algemeen aanvaarde methode. Een 
minteken houdt in dat de uitgavengroei hoger is dan het toepasselijke referentiepercentage. 

Ontwerpbegrotingsplan 2015 (OBP); Najaarsprognoses 2014 van de Commissie (COM); Berekeningen van de Commissie.

Noten
1 Het gunstigste niveau van het structurele saldo (het niveau van ofwel de voorjaarsprognoses (t-1) ofwel de meest recente prognoses), in 
percentage van het bbp zoals bereikt aan het eind van jaar t-1 bepaalt of in jaar t al dan niet een aanpassing in de richting van de MTD nodig 
is. In de boordeling of de MTD is bereikt, is een marge van 0,25 procentpunt (pp.) gehanteerd.
2  Structureel saldo = conjunctuurgezuiverd overheidssaldo ongerekend eenmalige maatregelen.
3 Op basis van het relevante structurele saldo in jaar t-1.
4 Op basis van de positie t.o.v. de MTD, de conjuncturele positie en het schuldniveau (zie European Commission: Vademecum on the 
Stability and Growth Pact, blz. 28).
5 Mutatie structurele saldo t.o.v. jaar t-1. Beoordeling achteraf (voor 2013)  verricht op basis van de voorjaarsprognoses 2014 van de 
Commissie. 
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5. UITVOERING VAN DE BUDGETTAIR-STRUCTURELE HERVORMINGEN 
Diverse in het ontwerpbegrotingsplan van 2015 vermelde maatregelen hebben betrekking op 
de geringe arbeidsmarktparticipatie en de zwakke financiële prikkels om te werken, kwesties 
die aan bod kwamen in de landspecifieke aanbevelingen van de Raad aan België (zie ook 
kader 3). Zo wordt in het OBP bijvoorbeeld melding gemaakt van verschillende wijzigingen 
in het stelsel van werkloosheidsuitkeringen, zoals de afschaffing van de anciënniteitstoeslag 
voor oudere langdurig werklozen, de invoering van een minder gunstige berekeningsmethode 
voor de gewone werkloosheidsuitkering, de verdere aanscherping van de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor de inschakelingsuitkering voor jonge werklozen en de verlaging 
van de toeslag op de uitkering voor deeltijds werklozen. Ook worden de onderweg zijnde 
hervormingen van de regelingen inzake brugpensioen en vervroegd pensioen verder 
doorgevoerd om de kloof tussen de reële en de wettelijke pensioenleeftijd te verkleinen. 

Het OBP 2015 bevat ook een tijdelijke opschorting van de indexering van de lonen en 
uitkeringen, met enige mate van compensatie voor de laagste inkomens. Naast een direct 
begrotingseffect, beoogt deze maatregel het loonkostenverschil met andere landen dat in het 
verleden is gegroeid, te reduceren. Niettegenstaande hiervan een positief effect op de 
concurrentiepositie van het land mag worden verwacht, mag niet uit het oog worden verloren 
dat de Raad in zijn aanbeveling een oproep tot België deed om het loonvormingssysteem in 
zijn totaliteit structureel te hervormen. 

Kader 3. De belastingwig aanpakken 
De belastingdruk op arbeid in de eurozone is betrekkelijk hoog en hindert de economische 
activiteit en de werkgelegenheid. In het licht daarvan heeft de Eurogroep zich ertoe verbonden 
de belastingdruk op arbeid effectief te verlichten. De groep zal de desbetreffende plannen van 
de lidstaten tegen het licht houden bij de bespreking van de OBP's. In het kader van het 
Europees semester heeft België de aanbevelingen gekregen "de arbeidsmarktparticipatie te 
verhogen, in het bijzonder door de financiële prikkels die werken onaantrekkelijk maken te 
beperken" en "in te zetten op een grootschalige fiscale hervorming die gericht is op het 
verlichten van de belastingdruk op arbeid", ter bevordering van de groei.  

De belastingwig is in België een stuk breder dan gemiddeld in de EU. Voor een alleenstaande 
zonder kinderen die 50% van het gemiddelde loon verdient, bedroeg zij 41,9%, tegenover 
34% gemiddeld in de EU in 2013; voor iemand die 67% van het gemiddelde loon verdient, 
was dat 50,1% (EU-gemiddelde: 37,7%) en voor iemand die het gemiddelde loon verdient 
55,8% (EU-gemiddelde: 41,1%). De arbeidsparticipatie bedroeg in België in 2013 67,2%, 
tegenover 68,4% gemiddeld in de EU.  

Volgens het ontwerpbegrotingsplan van België is het de bedoeling om het aftrekforfait voor 
beroepskosten in de personenbelasting te verhogen vanaf 2015. Deze maatregel belangt alle 
werknemers aan die geen gebruik maken van de mogelijkheid om hun werkelijke 
beroepskosten in rekening te brengen. Daardoor zou de belastingwig voor alle categorieën van 
inkomsten uit arbeid enigszins verkleinen en zouden werknemers netto meer overhouden. In 
het ontwerpbegrotingsplan wordt eveneens erop gewezen dat de voorgenomen verhoging van 
de accijnzen en de zogeheten btw-harmonisatie moeten worden gezien in het kader van de tax 
shift naar andere grondslagen dan arbeid. Hetzelfde geldt wellicht voor de niet-indexering van 
een aantal fiscale tegemoetkomingen en sommige belastingen op financiële inkomsten. Gelet 
op de beperkte bedragen waar het om gaat, zijn deze maatregelen echter niet te kwalificeren 
als een grootschalige herziening van het belastingstelsel.  
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Waar het gaat om de inspanningen om de hoge belastingdruk op arbeid te verlichten, wordt de 
in het Competitiviteitspact van 2013 aangekondigde verlaging van de werkgeversbijdragen 
met 450 miljoen EUR (0,1% van het bbp) één jaar uitgesteld, nl. van 2015 naar 2016, terwijl 
tegelijkertijd de aangekondigde verlaging voor 2017 één jaar wordt vervroegd. Tevens is 
Vlaanderen in het kader van zijn begroting voor 2015 teruggekomen van het voornemen om 
op de begroting 125 miljoen EUR (0,03% van het bbp) uit te trekken voor het verlagen van de 
loonkosten van werknemers in Vlaanderen die jonger dan 30 of ouder dan 55 jaar zijn. 

6. ALGEMENE CONCLUSIE 
Op basis van de najaarsprognoses 2014 van de Commissie komt de afwijking van de 
minimale lineaire structurele aanpassing (MLSA) zowel in 2014 als in 2015 boven de 
toegestane afwijking uit.  

België is voornemens in 2014 af te wijken van het aanpassingstraject richting de 
middellangetermijndoelstelling, maar de afwijking wordt als niet significant beoordeeld. In 
2015 lijkt de vooruitgang in de richting van de middellangetermijndoelstelling op het oog 
passend. Volgens de najaarsprognoses van de Commissie echter, wordt momenteel zowel in 
2014 als in 2015 een afwijking verwacht, zonder dat de significantiedrempel wordt 
overschreden. De optelling van beide tekortkomingen, met het zwaartepunt in 2014, brengt 
ook een risico mee van afwijking ten opzichte van de tweejarige benchmark.  

Op basis van een algehele evaluatie van de begrotingsplannen van de lidstaat, waarbij het 
structurele saldo als ijkpunt is genomen en onder meer een analyse is verricht van de 
uitgaven, ongerekend discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde, is in 2014-2015 een 
zekere afwijking van het aanpassingstraject richting de MTD te verwachten.  
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