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 Perscommuniqué  19 mei 2010
Een scenario van een gematigde herneming voor de Belgische economie, die 
geconfronteerd wordt met onzekerheden en belangrijke uitdagingen

De wereldeconomie kwam in de loop van 2009 uit de 
recessie en kende een krachtiger herstel dan de mees-
te analisten hadden voorzien, voornamelijk onder im-
puls van de grote opkomende Aziatische economieën 
en de Amerikaanse economie. De belangrijke budget-
taire en monetaire relancemaatregelen en de operaties 
ter ondersteuning van de financiële sector verklaren 
grotendeels die herleving. De internationale organisa-
ties gaan momenteel uit van een economisch herstel 
dat zich wereldwijd bevestigt in 2010-2011 en op mid-
dellange termijn aan kracht wint, maar in de eurozone 
eerder bescheiden blijft (1,2% in 2009, 1,5% in 2010 en 
2,1% over de periode 2012-2015). 

De onzekerheidsmarge rond de vooruitzichten is ech-
ter zeer groot: de explosie van de begrotingstekorten 
en de overheidsschulden, de instabiliteit van het finan-
cieel systeem en de aanhoudende onevenwichten in 
de internationale handel en in de kapitaalbewegingen 
tussen grote zones en tussen de lidstaten van de euro-
zone zijn factoren die de stabiliteit van de groei in ge-
vaar brengen. De mate waarin de overheden erin sla-
gen om via internationale en Europese samenwerking 
die risico’s te beheersen, is essentieel om het herstel te 
vrijwaren en te bestendigen. Vooral de timing en de 
modaliteiten van de budgettaire sanering moeten ver-
zekeren dat de verschillende landen in staat zijn hun 
tekorten te financieren tegen gunstige voorwaarden en 
tegelijk een recessieve schok voorkomen.

In een dergelijk scenario zou de jaargroei van de Bel-
gische economie ongeveer 1,5% bedragen in 2010 en 
2011 en nadien boven 2% uitstijgen. Het effect van de 
recessie van 2009 op de werkgelegenheid zou voel-
baar blijven: de werkgelegenheid zou in 2010 verder af-
nemen met 33 000 eenheden en in 2011 slechts in be-
perkte mate toenemen (7 000 eenheden). Dankzij de 
groeiversnelling vanaf 2012 zou de werkgelegenheid 
met gemiddeld bijna 50 000 eenheden per jaar stijgen. 
De werkgelegenheid in procent van de bevolking van 
20 tot 64 jaar zou terugvallen van 68% in 2008 tot 
66,3% in 2010 en vervolgens toenemen tot 67,7% in 
2015, en daarmee ver verwijderd blijven van de Euro-
pese doelstelling van 75%.

De loonsverhogingen blijven omkaderd door de wet ter 
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventie-
ve vrijwaring van de concurrentiekracht: rekening hou-

dend met de verwachte groei van de lonen bij onze drie 
voornaamste handelspartners, zou de stijging van de 
bruto-uurlonen vóór indexering zeer zwak zijn in 
2011-2012 (0,6% over de twee jaren) en vanaf 2013 
1,5% bereiken. Hierbij wordt verondersteld dat de loon-
handicap die zich tussen 1997 en 2010 heeft opgesta-
peld tussen België en de drie handelspartners (3%), 
niet afgebouwd wordt.

De inflatie zou ieder jaar onder 2% blijven, ondanks de 
toename – vooral in 2010 – van de olie- en energieprij-
zen, maar rekening houdend met nominale loonkosten 
per eenheid product die – uitzonderlijk – zouden dalen 
in 2010, jaarlijks met minder dan 1% zouden groeien in 
2011-2012 en met bijna 2% in 2013-2015. De beheer-
sing van de loonkostengroei, die gewaarborgd wordt 
door de eerder vermelde wet op het concurrentiever-
mogen, is essentieel, zowel met het oog op de concur-
rentiedruk door Duitsland, dat al verschillende jaren 
een zeer strikt loonbeleid voert, als in het licht van de 
lessen die getrokken kunnen worden uit de recente er-
varingen in de zuidelijke eurolanden. Die laatsten wor-
den momenteel geconfronteerd met de gevolgen van 
de aanzienlijke ontsporing van hun loonkosten per een-
heid product van de afgelopen jaren. De beheersing 
van de loonkosten is belangrijk, maar inspanningen op 
het vlak van productiviteit en heroriëntering (zowel geo-
grafisch als technologisch) van onze uitvoer zijn even-
eens absoluut noodzakelijk om concurrentievermogen 
en marktaandelen terug te winnen.

De werkloosheid nam in 2009 minder sterk toe dan ver-
wacht. Het werkgelegenheidsverlies bleef immers nog 
beperkt dankzij de sterke daling van de productiviteit 
per uur en de arbeidsduur (met name via het beroep op 
tijdelijke werkloosheid). Bovendien groeide de be-
roepsbevolking veel minder sterk dan verwacht, vooral 
in de jongere leeftijdscategorieën. De werkloosheid 
zou in 2010 toenemen met 43 000 eenheden en in 
2011 met 34 000 eenheden (administratief concept, 
met inbegrip van de oudere niet-werkzoekende werklo-
zen).

De werkloosheid zou pieken in 2012, en op dat mo-
ment 128 000 eenheden hoger liggen dan in 2008, het 
jaar waarin de crisis uitbrak. Dat die toename niet nog 
forser uitvalt, is te danken aan het feit dat het herstel 
sneller verloopt dan verwacht. De werkloosheid zou 
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vanaf 2013 langzaam afnemen en in 2015 nog 698 000 
eenheden bedragen.

De Kyoto-doelstelling voor de vermindering van de 
broeikasgasemissies zal ruimschoots worden bereikt. 
Over de periode 2008-2012 zullen de broeikasgase-
missies jaarlijks gemiddeld 131 miljoen ton CO2-equiva-
lenten bedragen, dus ongeveer 4 miljoen ton onder de 
doelstelling en dit dankzij het klimaatbeleid en als ge-
volg van de hoge energieprijzen en het door de reces-
sie van 2009 blijvend aangetaste activiteitsniveau. Te-
gen 2015 zou het niveau van de broeikasgasemissies 
bovendien verenigbaar zijn met de doelstelling voor 
2020 die België heeft onderschreven in het kader van 
het Klimaat- en Energiepakket van de EU voor de uit-
stoot van de sectoren die niet vallen onder het Euro-
pees systeem van handel in emissierechten. Wat be-
treft de toename van het aandeel hernieuwbare 
energie in het bruto energie-eindverbruik zullen daar-
entegen nog aanzienlijke inspanningen geleverd moe-
ten worden om tegen 2020 de doelstelling te behalen.

Het vorderingentekort van de gezamenlijke overheid 
zou in 2010 afnemen tot 4,8% van het bbp, of 16,9 mil-
jard euro. Bij ongewijzigd beleid zou dat tekort vanaf 
2011 opnieuw meer dan 5% van het bbp bedragen. De 
budgettaire saneringsinspanning die België moet leve-
ren om dat tekort op 3% van het bbp te brengen in 
2012 en een begrotingsevenwicht te realiseren in 2015 
– conform de verbintenissen uit het Stabiliteitsprogram-
ma van januari 2010 – is dan ook aanzienlijk. 

Het tekort zou gevoed worden door een saldo dat zelfs 
zonder rentelasten negatief zou blijven tijdens de pro-
jectieperiode (rond -1% van het bbp) en door de stij-
gende rentelasten (van 3,7% van het bbp in 2009 tot 
4,5% van het bbp in 2015). De primaire uitgaven wor-
den gekenmerkt door een uiteenlopende evolutie, 
waarbij de uitgaven voor sociale prestaties stijgen (met 
1,1% van het bbp over de volledige projectieperiode), 
terwijl de overige primaire uitgaven zouden dalen. De 
evolutie van de sociale prestaties is vooral te wijten aan 
de stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg en 
pensioenen. Het sneeuwbaleffect, dat sinds 2009 op-
nieuw op gang werd gebracht, doet de overheidsschuld 
vanaf 2011 boven 100% van het bbp uitstijgen.

Bij ongewijzigd beleid zou de verdeling van het begro-
tingstekort over de verschillende beleidsniveaus op 
middellange termijn sterke contrasten vertonen : de 
gemeenschappen en de gewesten in hun geheel zou-
den tegen 2015 opnieuw een evenwicht bereiken, ter-
wijl het tekort van Entiteit I (federale overheid en socia-

le zekerheid samen) na een daling van 5,1% van het 
bbp in 2009 tot 4% van het bbp in 2010, opnieuw zou 
oplopen tot 4,9% van het bbp in 2015. In 2015 zou het 
tekort van de federale overheid 3,8% van het bbp be-
dragen en dat van de sociale zekerheid 1,1% van het 
bbp, in de hypothese van een stopzetting van de bijzon-
dere rijkstoelage van de federale overheid aan de so-
ciale zekerheid die het tekort van de sociale zekerheid 
in 2010 en 2011 beperkt. Zonder nieuwe maatregelen 
zou ook de lagere overheid te kampen hebben met een 
tekort (0,2% van het bbp in 2009, 0,4% van het bbp in 
2015) waardoor het tekort voor Entiteit II behouden 
blijft (gemeenschappen, gewesten en lagere overheid 
samen beschouwd).

Het probleem van de budgettaire sanering blijft dus be-
staan voor de gezamenlijke overheid, zowel voor de fe-
derale overheid als voor de sociale zekerheid en de la-
gere overheid. De gemeenschappen en de gewesten 
blijken echter op korte en op middellange termijn een 
restrictief begrotingsbeleid te hanteren dat hen, althans 
als geheel beschouwd, in staat zou stellen om hun be-
grotingsevenwicht te herstellen. Het blijft echter moei-
lijk te bepalen hoe de besparingsinspanningen over 
Entiteit I en Entiteit II zullen verdeeld worden met het 
oog op een globaal evenwicht in 2015. Entiteit II wordt 
bovendien geconfronteerd met de noodzaak om de 
overheidsfinanciën van de lagere overheid terug in 
evenwicht te brengen. De budgettaire sanering ten las-
te van Entiteit I vormt in ieder geval een enorme uitda-
ging, gelet op de vermoedelijke omvang van de inspan-
ningen, de te maken afwegingen tussen sociale 
uitgaven, fiscale ontvangsten en maatregelen inzake 
openbaar bestuur en het aandeel van de begrotingsru-
brieken die gebonden zijn aan wettelijke bepalingen.

Binnen Entiteit I blijft de strategie van schuldafbouw, 
die onder meer tot doel heeft om de stijging van de 
budgettaire kosten van de vergrijzing op te vangen, het 
te bevoorrechten denkspoor om de leefbaarheid van de 
sociale stelsels te waarborgen. Daarnaast moeten 
maatregelen genomen worden om de werkgelegen-
heidsgraad te verhogen, vooral bij oudere werknemers, 
wat de grootste uitdaging blijft voor België en zijn ge-
westen. 

De publicatie ‘Economische vooruitzichten 2010-2015’ 
kan worden besteld, geraadpleegd en gedownload op 
www.plan.be.

Voor meer informatie: 
Francis Bossier, 02/507.74.43, fb@plan.be 
Igor Lebrun, 02/507.73.49, il@plan.be
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Voornaamste macro-economische resultaten 

Gemiddelde van 
de periode

2004-
2009

2010-
2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

VRAAG EN PRODUCTIE (kettingeuro’s, referentiejaar 2000)(*)

- Consumptieve bestedingen van de particulierena -1,5 0,8 1,2 1,8 1,9 2,0 2,0 0,9 1,6

- Consumptieve bestedingen van de overheid 1,5 1,5 1,2 2,2 2,0 2,0 2,1 1,9 1,8

- Bruto-investeringen -4,1 -1,4 3,0 3,1 1,7 2,3 2,6 4,0 1,9

. Ondernemingenb -6,1 -1,1 2,5 3,4 3,8 3,3 2,9 4,6 2,5

. Overheid 9,6 -2,9 15,7 5,2 -12,9 -2,4 3,3 3,4 1,0

. Woongebouwen -2,8 -2,0 0,3 1,7 1,6 1,0 1,3 2,9 0,6

- Voorraadwijzigingc -1,8 0,2 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0

- Totale binnenlandse vraag -3,1 0,7 1,6 2,2 1,9 2,1 2,1 2,2 1,8

- Uitvoer van goederen en diensten -10,9 4,7 3,7 4,6 4,6 4,4 4,4 1,9 4,4

- Totale finale vraag -6,8 2,4 2,5 3,3 3,1 3,2 3,2 2,0 2,9

- Invoer van goederen en diensten -11,1 3,8 3,6 4,5 4,3 4,3 4,4 2,3 4,1

- Bruto binnenlands product -3,0 1,4 1,7 2,3 2,1 2,3 2,3 1,5 2,0

- Bruto binnenlands product (lopende prijzen) -1,9 3,0 3,4 4,0 3,8 3,9 4,0 3,5 3,7

PRIJZEN EN KOSTEN(*)

- Consumptieve bestedingen van de particulieren 0,0 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 2,5 1,8

- Gezondheidsindex 0,6 1,3 1,6 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 1,6

- Bruto-investeringen -2,1 1,2 1,4 1,6 1,8 1,7 1,6 1,9 1,6

- Uitvoer van goederen en diensten -5,1 2,8 1,7 1,3 1,7 1,9 2,0 1,7 1,9

- Invoer van goederen en diensten -7,1 3,6 2,0 1,3 1,8 2,0 2,1 2,0 2,1

- Ruilvoet 2,1 -0,7 -0,2 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2

- Bruto binnenlands product 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 2,0 1,6

- Langetermijnrente (10j.)

. nominaal 3,9 3,7 4,0 4,7 4,8 4,8 4,8 4,0 4,5

. reëel 3,9 1,9 2,3 3,1 3,1 3,0 2,9 1,5 2,7

- Kortetermijnrente (certificaten, 3m.)

. nominaal 0,7 0,5 1,3 2,1 2,5 2,8 3,0 2,5 2,0

. reëel 0,6 -1,4 -0,5 0,5 0,9 1,0 1,1 0,1 0,3

WERKGELEGENHEID

- Werkgelegenheid (in duizendtallen) 4437,6 4404,8 4412,2 4457,3 4505,9 4557,2 4604,4 4340,3 4490,3

. wijziging in duizendtallen -23,3 -32,8 7,4 45,0 48,6 51,3 47,1 46,2 27,8

. wijziging in % -0,5 -0,7 0,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 0,6

- Werkloosheid, definitie FPB (in duizendtallen) 645,7 688,9 723,0 728,2 725,3 713,1 698,0 665,9 712,7

. wijziging in duizendtallen 45,0 43,2 34,1 5,2 -2,9 -12,1 -15,1 -6,5 8,7

- Werkloosheidsgraad, definitie FPB 12,5 13,3 13,9 13,8 13,7 13,3 13,0 13,1 13,5

- Werkzoekenden (in duizendtallen) 550,9 600,6 636,2 643,1 641,0 628,8 614,0 552,2 627,3

. wijziging in duizendtallen 51,1 49,7 35,6 6,9 -2,0 -12,3 -14,8 2,1 10,5

- Productiviteit per uur (marktbedrijfstakken)(*) -1,5 2,0 1,0 1,4 1,3 1,3 1,5 0,6 1,4

INKOMENS

- Reëel uurloon (marktbedrijfstakken)(*) 2,2 -0,9 -0,1 0,6 1,3 1,5 1,5 0,2 0,6

- Loonkosten per eenheid product  
(marktbedrijfstakken)(*)

4,3 -1,1 0,9 0,8 1,8 1,9 2,0 2,0 1,0

- Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren(*) 2,7 -0,7 1,3 1,9 2,0 1,9 1,9 1,5 1,4

- Spaarquote van de particulierena 20,0 18,6 18,6 18,6 18,7 18,6 18,4 16,5 18,6

- Loonmassa in % van het nationaal inkomen 52,4 51,3 51,0 50,8 50,9 51,1 51,3 50,4 51,1

- Winstmarge van de ondernemingend 28,1 30,0 30,4 30,9 30,8 30,7 30,6 29,5 30,5

- Brutorendement van de kapitaalvoorraade 15,8 17,0 17,4 17,9 18,0 18,0 18,2 16,8 17,7
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OVERHEIDSFINANCIEN

- Verplichte afhoudingen(**) 42,9 43,3 43,4 43,3 43,2 43,2 43,4 43,7 43,3

- Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) 
van de gezamenlijke overheid 

. in miljard euro -20,1 -16,9 -18,5 -20,1 -20,6 -21,2 -22,1 -5,7 -19,9

. in % van het bbp -5,9 -4,8 -5,1 -5,4 -5,3 -5,3 -5,3 -1,7 -5,2

- Overheidsschuld

. in % van het bbp 96,6 98,5 100,4 101,9 103,4 104,7 105,9 90,9 102,5

VERRICHTINGEN MET HET BUITENLAND

- Netto-uitvoer

. in miljard euro 8,3 9,1 9,1 10,0 10,9 11,8 12,4 10,4 10,5

. in % van het bbp 2,4 2,6 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,3 2,7

- Saldo van de lopende verrichtingen met het 
buitenland

. in miljard euro 5,6 6,5 6,5 7,2 7,8 8,3 8,7 8,7 7,5

. in % van het bbp 1,7 1,9 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,8 2,0

GROEI VAN DE BEDRIJFSTAKKEN(*) 

(toegevoegde waarde tegen basisprijzen in volume)

- Industrie (totaal), waarvan -5,7 1,0 1,3 1,7 1,6 1,8 1,7 0,7 1,5

. Verwerkende nijverheid -8,0 1,2 1,2 1,6 1,5 1,6 1,6 -0,3 1,4

. Bouw -2,9 0,7 2,1 2,7 2,4 2,8 2,5 2,5 2,2

- Marktdiensten, waarvan -2,8 1,9 2,1 2,8 2,7 2,8 2,8 1,8 2,5

. Vervoer en communicatie -5,4 0,7 2,2 3,3 3,4 3,5 3,5 0,2 2,8

. Overige marktdienstenf -2,5 2,1 2,0 2,8 2,6 2,7 2,7 2,0 2,5

- Niet-verhandelbare diensten 0,1 0,7 0,8 1,4 1,3 1,3 1,3 0,9 1,1

a. Huishoudens en izw’s ten behoeve van de huishoudens.

b. Exclusief de investeringen van bepaalde overheidsbedrijven die opgenomen zijn in de bruto-investeringen van de overheid.

c. Bijdrage tot de bbp-groei.

d. Bruto-exploitatieoverschot in % van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen - marktsector zonder landbouw.

e. Bruto-exploitatieoverschot in % van de kapitaalvoorraad tegen vervangingskost - marktsector zonder landbouw.

f. Inclusief handel en horeca, krediet en verzekeringen, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

(*) Groeivoeten in %

(**) Geheel van fiscale en parafiscale afhoudingen in verhouding tot het bbp.

Gemiddelde van 
de periode

2004-
2009

2010-
2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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