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De Belgische economische groei zou enigszins vertragen van 1,4% in 
2016 tot 1,2% in 2017

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van 
de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzich-
ten kaderen in de voorbereiding van de federale begroting voor 2017.

In vergelijking met de vooruitzichten van juni werd de
groei van de Belgische economie in 2016 opwaarts her-
zien als gevolg van een sterk tweede kwartaal. De Belgi-
sche bbp-groei in 2017 daarentegen zou lager uitkomen
door een externe factor, nl. de toegenomen onzekerheid
binnen de EU na het Brexit-referendum. De impact daar-
van op de economische activiteit in de eurozone (en in
België) is momenteel echter moeilijk in te schatten.

Een lichte groeivertraging in de eurozone in 
2017 …

Na twee matige jaren zou de groei van de wereldecono-
mie in 2017 licht aantrekken onder impuls van de Ver-
enigde Staten en van de opkomende landen. De econo-
mische groei in de eurozone zou evenwel gematigd
blijven, mede doordat een belangrijk risico dat we aan-
haalden bij de publicatie van de economische begroting
in juni 2016, nl. de keuze voor een Brexit, zich gereali-
seerd heeft en voor toegenomen onzekerheid zorgt. De
impact ervan zal afhangen van meerdere (zowel econo-
mische als politieke) factoren. Binnen Europa vielen di-
verse vertrouwensindicatoren in augustus beduidend te-
rug, maar ze blijven vooralsnog op een relatief hoog
niveau. De onzekerheid zou op korte termijn vooral de
Britse economie treffen, maar onvermijdelijk ook wegen
op de bbp-groei van de eurozone als geheel, die op ba-

sis van recente consensusvooruitzichten zou vertragen
van 1,5% in 2016 tot 1,3% in 2017.

... waardoor ook de Belgische economie in een 
gematigd tempo blijft groeien

De Belgische economie zou in 2016 voor het tweede
jaar op rij met 1,4% groeien, wat in belangrijke mate te
danken is aan een onverwacht sterke bbp-groei in het
tweede kwartaal (0,5%, na 0,2% in het eerste kwartaal).
De negatieve macro-economische impact van de aan-
slagen van eind maart bleek ruimschoots gecompen-
seerd door een dynamische binnen- en buitenlandse
vraag. Als gevolg van een minder gunstige internationa-
le context wordt voor de daaropvolgende kwartalen een
minder uitgesproken, maar stabiele groei van 0,3% per
kwartaal verwacht, wat op jaarbasis een lichte vertraging
van de economische groei betekent tot 1,2% in 2017.

De Belgische uitvoer wordt in 2016 ondersteund door de
gunstige ontwikkeling van de binnenlandse kosten, die
een rechtstreeks gevolg is van de maatregelen gericht
op het beperken van de arbeidskosten. Toch zou de vo-
lumestijging van de uitvoer dit jaar beperkt blijven tot
3,4% (t.o.v. 4,9% in 2015), maar dat is louter het gevolg
van een tijdelijke inzinking in het eerste kwartaal. In
2017 zou de uitvoergroei (3,6%) afgeremd worden door
de Europese conjunctuurverzwakking. Daarbij levert de
netto-uitvoer een licht negatieve bijdrage tot de econo-
mische groei. Samen met hogere olieprijzen zou dat vol-
gend jaar leiden tot een klein tekort op de lopende reke-
ning van de betalingsbalans.

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou
dit jaar met 1,4% toenemen, daarbij ondersteund door
de netto-toename van de werkgelegenheid (zie verder).
Bovendien heeft een aantal maatregelen een gunstig
koopkrachteffect, al wordt dat deels tenietgedaan door
o.m. de btw-verhoging op elektriciteit voor huishoudelijk
gebruik, de verhoging van andere indirecte belastingen
en de indexsprong. Tegen de achtergrond van een
enigszins tragere economische groei zou de koop-
krachttoename in 2017 beperkt blijven tot 1%, ondanks
een meer uitgesproken toename van de lonen (in een
scenario waarin geen nieuwe loonmatiging wordt opge-
legd). Gegeven een zwak eerste kwartaal zou de volu-
megroei van de particuliere consumptie in 2016 evenwel

Kwartaalverloop van het Belgische bbp in volume

 
Gegevens gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en
kalendereffecten
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beperkt blijven tot 0,9%, waardoor de gezinsspaarquote
tijdelijk herneemt. De consumptieve bestedingen zouden
in 2017 een inhaalbeweging maken en met een groei
van 1,4% een belangrijke bijdrage leveren tot de econo-
mische groei. De forse volumegroei van de investeringen
in woongebouwen in 2016 (6,5%) wordt verklaard door
een gunstig startpunt dankzij de sterke toename van de
woningbouwactiviteit in de tweede helft van 2015 en de
eerste helft van 2016. Geholpen door nog steeds aan-
trekkelijke financieringsvoorwaarden zouden die investe-
ringen in 2017 verder toenemen met 2,1%.

De volumegroei van de bedrijfsinvesteringen zou dit jaar
niet meer dan 2,3% bedragen. Dat cijfer wordt evenwel
sterk beïnvloed door het (grotendeels) wegvallen van uit-
zonderlijke aankopen die de bedrijfsinvesteringen opdre-
ven in 2014 en 2015, maar omdat die ingevoerd werden,
hadden ze geen impact op de economische groei. Ge-
zuiverd voor die transacties zouden de investeringen van
de ondernemingen dit jaar met 6,2% stijgen, daarbij on-
dersteund door een toename van de rendabiliteit en de
lage rente. In 2017 zouden ze aan dynamiek inboeten
(2,5%) als gevolg van minder gunstige afzetperspectie-
ven, maar voor het vierde jaar op rij duidelijk sneller
groeien dan het bbp.

Rekening houdend met alle gekende maatregelen zou
de volumegroei van de overheidsconsumptie in 2016 en
2017 uitkomen op resp. 0,1% en 0,6%. De volumegroei
van de overheidsinvesteringen in 2016 (2,5%) is in be-
langrijke mate toe te schrijven aan scholenbouw door de
Vlaamse overheid, terwijl die in 2017 (2,7%) aangedre-
ven zou worden door een verhoogde investeringsactivi-
teit van de lokale besturen in de aanloop naar de ge-
meente- en provincieraadsverkiezingen van 2018.

Arbeidskostenverlagende maatregelen maken de 
economische groei arbeidsintensiever

Ondanks een verdere trendmatige afname van de werk-
gelegenheid in de verwerkende nijverheid, steeg de tota-
le binnenlandse werkgelegenheid vorig jaar met 0,9%
(een nettotoename van 41 400 banen). De totale werk-
gelegenheid zou in 2016 en 2017 met resp. 1% en 0,7%
toenemen, of een nettotoename van bijna 77 000 banen
voor beide jaren samen. De loontrekkende werkgelegen-
heid in de marktsector wordt (vooral in 2016) gunstig be-
ïnvloed door maatregelen ter beperking van de arbeids-
kosten, wat in combinatie met de relatief stabiele groei
van de economische activiteit, over beide jaren samen,
ruim 56 000 bijkomende jobs kan opleveren. Het aantal
zelfstandigen zou in die periode met ruim 21 000 perso-
nen aangroeien, wat net als de voorbije vier jaar een re-
latief sterkere toename is dan die van de loontrekkende
werkgelegenheid. Het aantal tewerkgestelden bij de
overheid zou daarentegen in 2017 lager uitkomen dan in
2015 (-900 personen).

Als gevolg van de lager dan verwachte instroom van

asielzoekers tijdens de voorbije maanden, werd de toe-
name van de beroepsbevolking neerwaarts herzien ten
opzichte van de economische begroting van juni. Samen
met een sterkere toename van de werkgelegenheid leidt
dat tot een neerwaartse herziening van de werkloosheid
in 2016 en in 2017. Het aantal werklozen (met inbegrip
van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volle-
dig werklozen) zou in beide jaren samen met 36 000 af-
nemen. De geharmoniseerde Eurostat-werkloosheids-
graad zou dalen van 8,5% in 2015 tot 8,2% in 2017.

De inflatie versnelt fors in 2016, waarna ze licht 
afkoelt

De Belgische inflatie, gemeten aan de hand van het na-
tionaal indexcijfer van de consumptieprijzen, viel in 2014
en 2015 terug tot resp. 0,3% en 0,6%, vooral als gevolg
van de daling van de olieprijzen. De olieprijzen zouden,
ondanks een geleidelijke toename, dit jaar gemiddeld la-
ger liggen dan in 2015, terwijl ook de noteringen voor
aardgas en elektriciteit dalen t.o.v. vorig jaar. Niettemin
zou de inflatie in 2016 aantrekken tot 2%. De negatieve
bijdrage van de prijs voor aardgas en olieproducten
wordt immers volledig tenietgedaan door de positieve bij-
drage van de consumptieprijs van elektriciteit. Die laat-
ste stijgt fors door de invoering of de verhoging van een
aantal belastingen en heffingen en door de afschaffing
van de zogenaamde ‘gratis kWh’ in het Vlaams Gewest.
Bovendien zou de onderliggende inflatie hoger uitkomen
dan in 2015.

De inflatie zou in 2017 vertragen tot 1,6%. Dat is het re-
sultaat van enkele factoren die elkaar gedeeltelijk com-
penseren. Enerzijds zou de prijs voor ruwe olie voor het
eerst sinds 2012 toenemen, maar anderzijds zou de on-
derliggende inflatie – mede door de arbeidskostenverla-
gende maatregelen – afkoelen en zal de opwaartse in-
vloed van de maatregelen m.b.t. de elektriciteitsprijs op
de inflatie dan grotendeels uitgewerkt zijn.

Kwartaalverloop van de binnenlandse
werkgelegenheid
Gegevens gecorrigeerd voor seizoensinvloeden
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De gezondheidsindex, die niet beïnvloed wordt door het
prijsverloop van o.m. benzine en diesel, zou in 2016 en
2017 met resp. 2,1% en 1,4% toenemen. Overeenkom-
stig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbu-
reau voor de gezondheidsindex zou de huidige spilin-
dex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen

(103,04) overschreden worden in augustus 2017.

Kerncijfers voor de Belgische economie
Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld

Voor meer informatie:
Ludovic Dobbelaere , 02/507.74.22, ldo@plan.be 
Filip Vanhorebeek, 02/507.74.12, fvh@plan.be

 2014 2015 2016 2017

Consumptieve bestedingen van de particulieren 0.4 1.3 0.9 1.4

Consumptieve bestedingen van de overheid 0.6 0.9 0.1 0.6

Bruto vaste kapitaalvorming 7.0 2.4 3.2 2.4

Totaal van de nationale bestedingen 1.7 1.6 1.2 1.4

Uitvoer van goederen en diensten 5.4 4.9 3.4 3.6

Invoer van goederen en diensten 5.9 5.2 3.2 4.0

Netto-uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) -0.4 -0.2 0.2 -0.2

Bruto binnenlands product 1.3 1.4 1.4 1.2

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen 0.3 0.6 2.0 1.6

Gezondheidsindex 0.4 1.0 2.1 1.4

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren 0.5 1.1 1.4 1.0

Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) 12.6 12.4 12.8 12.5

Binnenlandse werkgelegenheid (jaargemiddelde verandering, in duizendtallen) 15.6 41.4 45.6 31.2

Werkloosheidsgraad (Eurostatstandaard, jaargemiddelde) 8.5 8.5 8.3 8.2

Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp) -0.2 0.0 0.1 -0.1

Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro) 132.9 111.0 111.6 112.9

Korte rente (Euribor, 3 maanden) (%) 0.2 0.0 -0.3 -0.4

Lange rente (OLO, 10 jaar) (%) 1.7 0.8 0.4 0.3


