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Federaal Planbureau 

Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut die beleidsrelevante studies en 
vooruitzichten maakt over economische, socio-economische en milieuvraagstukken. Daarnaast 
bestudeert het de integratie van die vraagstukken in een context van duurzame ontwikkeling. Het stelt 
zijn wetenschappelijke expertise onder meer ter beschikking van de regering, het Parlement, de sociale 
gesprekspartners, nationale en internationale instellingen.  

De werkzaamheden van het FPB worden steeds gekenmerkt door een onafhankelijke benadering, 
transparantie en aandacht voor het algemeen welzijn. De kwaliteit van de gegevens, een 
wetenschappelijke methodologie en de empirische geldigheid van de analyses staan daarbij centraal. 
Tot slot zorgt het FPB voor een ruime verspreiding van de resultaten van zijn werkzaamheden en draagt 
zo bij tot het democratisch debat. 

Het Federaal Planbureau is EMAS en Ecodynamische Onderneming (drie sterren) gecertificeerd voor 
zijn milieubeheer. 
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Abstract - In de Economische Vooruitzichten 2020-2025 van maart 2020 van het Federaal Planbureau 
wordt een projectie van het vorderingensaldo voor het geheel van de gemeenschappen en gewesten 
voorgesteld. Voorliggend verslag geeft aanvullend een uitsplitsing van dat saldo, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals 
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de andere gefedereerde entiteiten. Deze cijfers zullen 
later nog worden geactualiseerd en in detail worden becommentarieerd bij de publicatie van de 
‘Economische Vooruitzichten 2020-2025’ in juni 2020 en de ‘Regionale Economische Vooruitzichten 
2020-2025’ in juli 2020. 
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In de Economische Vooruitzichten 2020-2025 van maart 2020 van het Federaal Planbureau wordt de 
projectie van de begrotingssaldi voor elk van de vier deelsectoren van de overheid (federale overheid, 
gemeenschappen en gewesten, lokale overheden, sociale zekerheid) voorgesteld. De onderstaande tabel 
geeft een uitsplitsing van het begrotingssaldo van de deelsector van de gemeenschappen en gewesten 
dat overeenstemt met het totaal dat in de Economische Vooruitzichten 2020-2025 wordt voorgesteld. 

De basismethodologie die is toegepast om deze vooruitzichten op te stellen en de weerhouden 
hypotheses, zijn uiteengezet in de Economische Vooruitzichten 2020-2025. 

Alle in dit verslag voorgestelde cijfers zullen bij de publicatie van de ‘Economische Vooruitzichten 2020-
2025’ van juni 2020 en de ‘Regionale Economische Vooruitzichten’ van juli 2020 worden geactualiseerd 
en in detail worden becommentarieerd. 

Tabel 1 Vorderingensaldo van de gefedereerde entiteiten 
in % van het bbp 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gemeenschappen en gewesten -0,2 -0,6 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5
    Vlaamse Gemeenschap 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
    Franse Gemeenschap -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
    Waals Gewest -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1
    Brussels Hoofdstedelijk Gewest -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
    Andere gefedereerde entiteiten 1 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
1. Duitstalige Gemeenschap, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschaps-

commissie en Interregionale entiteit. 

 

 


